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NIEUWSBRIEF
Het is weer een spannende tijd op school. De Sint verrast ons met video’s
en opdrachten. En het is over een paar weken alweer tijd voor de
vredesviering.
SINT OP DE PARKSCHOOL
De Sint is weer in het land en dat is
ook te zien op de Parkschool. De hal
is weer prachtig versierd. En in de
klassen worden weer mooie Sint
werkjes gemaakt.
Ook dit jaar krijgen wij weer
videoboodschappen van de Sint. Hij
heeft de school al gevonden en geeft
ons nu verschillende opdrachten om
uit te voeren.
Vorige week vertelde juf Annet ons
dat wij talentenbladen moesten
maken voor de Sint. Deze heeft de
Sint inmiddels ontvangen, hij was
hier erg blij mee. Deze week vertelde
de Sint ons dat hij de cadeaus voor
de kinderen kon vinden door het
oplossen van puzzels. Maar gaat dit
lukken? Zullen wij onze cadeaus
krijgen op 5 december?
Zorg dat je 5 december optijd op
school bent!

Agenda (wijzigingen voorbehouden)
www.parkschool-utrecht.nl/agenda
ma 26 nov

Schoen zetten in de klas

di 27 nov

Zal er wat in onze schoen
zitten?

wo 5 dec

Sinterklaas op school

Vr 7 en vr
14 dec

Knutselen tijdens Talent
Centraal voor de kerstmarkt

wo 19 dec

Kerstmarkt 12.15uur

Do 20 dec

Kerstshow

Do 20 dec

Vredesviering in de avond

Vr 21 dec

Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie

Di 5 mrt

Ouderavond ‘Leren lukt’

INSPIRERENDE SESSIE OM
SCHOOLPLEIN EN MOLENPARK
GROENER TE MAKEN
Het WijkBureauWest, ouders en
teamleden van de Parkschool waren
aanwezig bij een bijeenkomst over
de vergroening van het schoolplein
en Molenpark. Er werden
verschillende ideeën getoond en
uitgebreid gepraat over
verbredingen.
WINNAARS KOOKWEDSTRIJD
Op woensdag 21 november vond de
kookwedstrijd van de kinderraad
plaats. Het was een spannende strijd
tussen teams uit groep 5, 6 en 7.
Groep 5: Mia en Yasmin
Groep 6: Annemijn en Kaoutar
Groep 7: Ibrahim en Fahad
Overal in de school hingen de
heerlijke geuren van de gerechten.
Na een proeverij en het jury overleg
werd het winnende koppel bekend
gemaakt. De winnaars van de
Parkschool kookwedstrijd zijn: Mia
en Yasmin uit groep 5! Zij maakten
een heerlijke ‘ Happy Burger’. Zij
wonnen hiermee een dinerbon voor
de Kebab Factory!

Nov '18

ZWEMDIPLOMA’S GROEP 4
Afgelopen weekend mocht een
groep kinderen uit groep 4
afzwemmen bij zwembad
Fletiomare. Er werd gezwommen
voor zwemdiploma A of voor B en
zelfs voor diploma A en B in één
keer.
Heel spannend voor deze kinderen,
maar er is nu een grote groep met
hun diploma op zak: Gefeliciteerd!
Het schoolzwemmen zal nog
doorgaan tot begin februari. Hopelijk
mogen we dan iedereen feliciteren
met een diploma.

Zwemdiploma A!

De blije winnaars van de Kookwedstrijd!

www.parkschool-utrecht.nl

030 293 26 31 schoolleiding.parkschool@pcou.nl

WAAR ELK TALENT TELT
KERST EN VREDESVIERING
Als de Sint het land weer uit is staat
het Kerstfeest alweer snel op de
planning. Er zullen net als afgelopen
jaren weer veel leuke activiteiten
plaats vinden. Zo zal er ook dit jaar
weer een kerstmarkt zijn op
woensdag 19 december. Tijdens de
markt zal er geld opgehaald worden
voor het goede doel. Over het
goede doel van dit jaar zal nog
informatie volgen. De kinderen gaan
tijdens twee lessen van Talent
Centraal weer hard aan het werk
om mooie dingen te maken die
ze zullen verkopen op deze dag.

DE VERBOUWING
Veel ouders zijn benieuwd naar de
vorderingen van de verbouwing. 10
December is weer een spannende
dag. Dan zal er een gesprek zijn
met de bouwcommissie van de
gemeente en worden de tekeningen
van de architect nogmaals goed
bekeken.
We houden jullie op de hoogte
wanneer er meer nieuws is!

Vorig jaar mochten we weer
genieten van een kerstmusical
van de leerkrachten. Dit jaar
geen kerstmusical, maar een
kerstshow. Tijdens de kerstshow
treden alle klassen op en wie
weet laten de leerkrachten ook
weer iets zien van hun talenten
op het podium.

GEZONDE TRAKTATIE
TIP
De traktatie tip voor
deze week is een
druiven slang. Van
druiven en een aardbei
of tomaatje kan je
heerlijke slangen maken
om uit te delen in de
klas. Prik alles op een
lange satéprikker en
maak een paar leuke
oogjes.
WIST JE DAT
★De video’s van de
Sint ook bij het kopje
actueel op de website
van de Parkschool
staan.
★Er vaak foto’s
geplaatst worden door de
leerkrachten op de website van
de parkschool.

En zoals ieder jaar is er ook dit
jaar weer de vredesviering op
donderdag 20 december in de
avond. Alle kinderen maken een
heerlijk gerechten waarvan de
hele klas mee kan genieten.

CITO’S JANUARI
Meer informatie over alle activiteiten
Na de kerstvakantie is het alweer
volgt.
tijd voor de Cito toetsen. Voor velen
www.parkschoolvaak een spannende periode waarin
leerkrachten, ouders en leerlingen
Utrecht.nl
op hun rapport weer kunnen zien
★ Vanaf groep 6 weer lootjes zijn
hoe ze er nu voor staan.
getrokken om elkaar te verrassen
Natuurlijk worden er naast de Cito
tijdens de Sinterklaas viering.
toetsen het hele jaar toetsen
afgenomen in de klas, die ook van
belang zijn voor het totaal beeld van
uw kind.
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