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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

MR vergaderingen data 

Op de volgende data vinden de MR vergaderingen op 

school plaats. Deze zijn vrij toegankelijk. Mocht u een 

keer een vergadering willen bijwonen dan kan dat. 

Wilt u dit dan laten weten via info@parkschool.nl? 

Dit in verband met de maatregelen rondom Corona. 

De vergaderingen starten om  20.00 uur. 

8 oktober, 30 november ,28 januari, 24 maart, 17 

mei, 24 juni. 

 

Ziekmeldingen  

Mocht u kind ziek zijn, wilt u hem of haar dan ziek 

melden via de schoolapp of bellen naar school?  

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek met het thema “en toen” is 

van start gegaan. In de klassen wordt er aandacht 

besteed aan het thema. Vrijdag 9 oktober zal er als 

afsluiting een vossenjacht in school zijn voor alle kin-

deren. Er zullen dan vossen door school gaan die ver-

kleed zijn als iets of iemand uit het verleden.  Ook 

zijn er verschillende activiteiten in de bibliotheek te 

doen, zie bijlage.  

Oudergesprekken  

De oudergesprekken zullen deze periode op afstand 

plaatsvinden. Alleen de voorlopig advies gesprekken 

van groep 8 zullen op school zijn. De leerkracht van 

uw kind zal volgende week contact met u opnemen 

voor het inplannen van de gesprekken.  

 

 

Aanmelden 4 jarigen 

Wij zouden op school graag meer zicht krijgen op de 

instroom van kleuters bij ons op school, om zo duide-

lijk te krijgen hoeveel kleuters er komend jaar en vol-

gend schooljaar nog gaan instromen in groep 1.  Wij 

kunnen dan goed inschatten hoeveel groepen 1 we 

kunnen maken en of er in de loop van het jaar een 

instroomgroep zal kunnen starten. Als uw kind twee 

jaar oud is en u de intentie heeft om uw kind ook bij 

ons in te schrijven, dan verzoeken we u om uw zoon 

of dochter alvast aan te melden. Uw kunt hiervoor 

een mail sturen naar info@parkschool.nl. Hiermee 

geeft u een intentie aan, maar verplicht u verder tot 

niets. 

Vul de kas actie AC 

De activiteitencommissie heeft zich aangemeld bij de 

Jumbo voor de actie “vul de kas”. Deze actie zal 21 

oktober van start gaan.  
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