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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Juni
29
30

Musical groep 8

Musical groep 8

Vakantierooster
schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie

12 okt t/m 16 okt
21 dec t/m 1 jan
22 feb t/m 26 feb
2 april
5 april
26 apr t/m 7 mei

Hemelvaart + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

13 mei en 14 mei
24 mei
12 juli t/m 20 aug

Schooltijden
Zoals ik u al eerder heb laten weten, mogen alle leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school.
De schooltijden zullen dan weer van 8.30 – 14.30 en
van 8.30 – 12.00 op woensdag zijn (groep 7 van Het
Palet tot 12.15). De kleuters gaan ook op vrijdag tot
12.00 naar school. De leerlingen kunnen vanaf 8.15
uur naar binnen via de aangegeven ingang.

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig

Huisvesting
Zoals u weet zijn we vorig schooljaar gestart met uitwoning van Het Palet op locatie De Vlonder. De
beide groepen 7 hebben inmiddels bijna een schooljaar op locatie De Vlonder les gehad. De leerlingen
en leerkrachten geven aan dat ze de ruimte en rust
in het gebouw van De Vlonder als prettig ervaren. De
MR van De Vlonder is over de situatie van het komende jaar geinformeerd en staat positief tegenover
de uitwoning.

Alvast gefeliciteerd!

Het komende schooljaar zal er een vervolg gegeven worden aan de uitwoning van Het Palet op locatie De Vlonder. Ook nu zal groep 7 (de huidige
groep 6) gaan uitwonen.
We zullen vanaf 8 juni met de kinderen aandacht
besteden aan de uitwoning. Leerlingen van de huidige groep 6 van Het Palet gaan kennismaken met
de locatie en met de leerkrachten van
hun nieuwe groep. Voor zover het mogelijk is, i.v.m.
de Corona maatregelen, betrekken we ouders
hier ook bij.
Mocht het komende jaar blijken dat het onderwijs
aan de 12 groepen in Het Palet niet haalbaar is
i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen, dan zullen
we ervoor kiezen om een extra groep te laten uitwonen. We hebben in 2020-2021 namelijk een extra lokaal leegstaan op locatie De Vlonder.
De jaarlijkse uitwoning is een organisatorische
kwestie, een principe uitspraak dat altijd groep 7
zal uitwonen, is eigenlijk niet realistisch. Het is verstandiger om per schooljaar de keuze te bepalen.
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Summer Camp - Engels voor Bengels – Zwolle
Het leukste en meest leerzame zomerkamp ook dit jaar in Zwolle. Sport, dans, creativiteit
en leuke lessen geheel in het Engels. De lessen tijdens Summer Camp zijn erop gericht om
de kinderen zich comfortabel te laten voelen bij het gebruik van de Engelse taal. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Het programma is op iedere leeftijdsgroep aangepast. De kleinschalige groepen bieden de mogelijkheid voor individuele aandacht. Er
wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er, zeker voor de jongsten, ook een
ondersteunend woord in het Nederlands gebruikt worden. Het enthousiaste “Teacher
Team” zorgt voor veel plezier tijdens de activiteiten. Op de laatste middag wordt het Summer Camp feestelijk afgesloten. De kinderen ontvangen u op de high tea. Onder het genot
van een kopje thee en zelfversierde cupcakes worden alle creaties van de kinderen bekeken. Tijdens de graduation ceremony ontvangen alle kinderen hun Summer Camp certificaat. Tot slot verzorgen de kinderen een voorstelling met zang en dans.

Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00
Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00

Datum: 6 t/m 10 Juli Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Locatie: OBS Parkschool, Westerlaan 22, Zwolle
Website: www.summercamp.nl

De #7dagenwater challenge komt er weer aan van 15
tot 21 juni! Met 8 gemeentes van de regio Noord
Veluwe gaan we de uitdaging aan. Het doel van de
challenge is jeugd, jongeren, volwassenen en gezinnen
laten ervaren dat (kraan)water drinken gezond, leuk
en gemakkelijk is. Natuurlijk dagen we ze uit om dit zeven dagen vol te houden!

#7dagenwater
challenge

De nieuwe teamkamer

Opgeven
Je kunt je opgeven met de hele klas! Ook kan je je opgeven met je gezin, vriendjes/vriendinnetjes, sportteams
etc. Wanneer jullie je opgeven ontvangen jullie een starterskit met polsbandjes en gadgets.
Het zou tof zijn als jullie ook deelnemen aan deze challenge. Dus meld je snel aan via www.7dagenwaterchallenge.nl. Inschrijven kan tot 11 juni.
Doe met zoveel mogelijk kinderen uit je klas mee en
maak kans op mooie prijzen voor de hele klas!
Hoe gaaf zou het zijn om met meer dan 1.000 deelnemers in de gemeente Hattem water te drinken!
Met vriendelijke groet,
Marijke Tip/JOGG-regisseur/Buurtsportcoach

Even Voorstellen
Als nieuw lid van de medezeggenschapsraad is het denk ik goed om me even voor
te stellen.
Ik volg een verkort traject voor leerkracht
basisonderwijs aan de Katholieke Pabo in
Zwolle en loop op verschillende scholen
en groepen stage. Ik hoop te kunnen bijdragen als nieuw lid van de MR. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben, weet
dan dat u mij kunt benaderen per mail of
schiet mij even aan op het schoolplein.
Ik heb veel zin om te starten, tot ziens!

