
PARKNIEUWS 

 
 

 

 

Nieuwsbrief nr.1 2023 

Wat een fijne rustige start hebben we gehad. Wel weer even wennen om weer in het ritme te komen, 

maar na een week gaat dit alweer makkelijker. De eerste weken van januari zijn relatief rustig op 

school, daarna worden er weer leuke extra activiteiten georganiseerd, we houden u op de hoogte! Fijn 

weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KALENDER 

Woe 18-1 Show Mad Science 

Do 19-1 Open podium groep 6 

Ma 23-1 Start cito toetsen groep 3 t/m 8 

Do 26-1 Week van de poëzie, thema ‘Vriendschap’ 

Do 26-1 Groep 8 Open Huis Vechtdal College Ommen 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Ma 16-01 Jana Alsattouf  groep 1/2 6 jaar 

Ma 16-01 Curtis Langerak groep 4 9 jaar 

Di 17-1  Sim Kemper  groep 7 11 jaar 

   

Gefeliciteerd!! 

 



 

  

Batterijen battle 

We hebben een prachtige hoeveelheid batterijen ingezameld,, compliment voor 

iedereen!! Helaas waren er scholen die nog meer hebben ingezameld, waardoor 

we niet in de prijzen zijn gevallen. Volgend jaar nog een poging! 

Personeel 

Juf Marijke is nog niet voldoende hersteld, zij zal vervangen worden door juf Jet met 

de leesbegeleiding en een deel van de taken van juf Marijke wordt door de 

leerkrachten uitgevoerd. 

Het herstel van meester André verloopt goed, hij zal dan ook weer meer uren op 

school aanwezig zijn. Wij zijn blij dat het weer beter gaat, welkom terug André! 

Juf Hennie neemt per 1-3 afscheid van ons, zij zal opgevolgd worden door Liane 

Roelofs, moeder van Maud uit groep 7. Welkom Liane! 
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Nieuwsbrief nr.2 2023 

Na een herfstige week is dan toch het echte winterweer begonnen. Wie weet komt er nog wat 

sneeuwpret! Fijn weekend! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 

Ma 23-1 Start cito toetsen groep 3 t/m 8 

Ma 23-1 Online informatieavond Vechtdal Ommen 

Do 26-1 Week van de poëzie, thema ‘Vriendschap’ 

Do 26-1 Groep 8 Open Huis Vechtdal College Ommen 

Ma 6-2 Leerlingenraad 

Woe 8-2 Voorleesontbijt 

Do 9-2 VOMOL (Veilig omgaan met Landbouwvoertuigen)  
groep 7 en 8 

Ma 13-2 t/m woe 15-2 Verwijzingsgesprekken groep 8 

Do 16-2 Voorstelling groep 5 en 6 

Ma 20-2 Carnaval 

Ma 20-2 Margemiddag: kinderen om 12 uur vrij! 

Woe 22-2 Margedag: kinderen vrij 

Vrijdag 24-2 1e rapport 

Ma 27-2 t/m vrij  3-3 voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Ma 23-01 Jill Linthorst  groep 1 4 jaar 

Di 24-1  Nathan Jager  groep 1/2 5 jaar 

   

Gefeliciteerd!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel 

Juf Margaret is langzaam aan het herstellen. Zij komt koffiedrinken op school en zal 

binnenkort proberen een aantal werkzaamheden op school uit te gaan voeren. Wij 

zijn heel blij dat het wat beter gaat en dat we haar weer op school zullen zien! 

 

 

 

 

Mad Science 

Afgelopen woensdag was het zover, de Mad Science Professor heeft een 

spetterende show verzorgd! Het was leuk om te zien hoe de groepen 3 t/m 8 

gespannen toekeken hoe ‘professor water’ allerlei chemische verbindingen 

demonstreerde. 

 

 

Regel van de maand: 

Ik vertrouw op mij 
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Facebook 

Graag nodigen we u uit om onze facebook pagina te volgen. We posten zoveel mogelijk berichtjes over leuke 

activiteiten binnen school, en hoe meer volgers hoe groter ons bereik. Helpt u mee om onze mooie school op 

een positieve manier onder de aandacht te brengen? 

Kindcentrum Heidepark | Facebook 

 

 
Bijlage: activiteit bibliotheek in het kader van de week van de poëzie  
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Bijlage Bibliotheek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Workshop ‘BFF in Kleuren’ (8-12 jr) 

  

In de Poëzieweek gaan we in de bibliotheek met Ellen Brouwer van De 

Kunstkeuken aan de slag met allerlei kleuren pastelkrijt en zwarte en witte 

stiften. We kiezen en mengen mooie kleuren en leren goed te kijken naar licht 

en donker. Met behulp van een leuke overtrektechniek worden de mooiste 

kunstwerken gemaakt!  

Het thema van de Poëzieweek is ‘Vriendschap’, dus wat is er leuker dan een 

kunstwerk maken van een vriend of vriendin?! Een gedichtje over vriendschap 

maakt het geheel compleet. Gedichtjes liggen voor je klaar in de bibliotheek, 

maar je mag natuurlijk ook zelf éen meenemen. 

Ben je 8 jaar of ouder en lijkt je dit leuk? Meld je aan! Er is plaats voor max. 

10 deelnemers (gratis). 

www.bibliotheekdalfsen.nl 

  

Neem voor deze workshop een zwart-wit print op A4-formaat mee. Dit kan 

een foto zijn van (jouzelf met) een vriend(innet)je, maar bijvoorbeeld ook van 

je lieve kat of hond! (NB geen mogelijkheid om te printen? E-mail de foto dan 

naar creatieveontwikkeling@kpnmail.nl) 

  

Vrijdag 27 januari 15.00 – 16.30 in de bibliotheek in Lemelerveld  

Maandag 30 januari 15.30 – 17.00 in de bibliotheek in Dalfsen  

Dinsdag 31 januari 15.00 – 16.30 in de bibliotheek in Nieuwleusen 
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PARKNIEUWS 

 
 

 

 

Nieuwsbrief nr.3 2023 

De eerste Citotoets week zit erop, volgende week nog een keer en dan gaan we weer over op het 

gewone programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 

Ma 6-2 Leerlingenraad 

Woe 8-2 Voorleesontbijt 

Do 9-2 VOMOL (Veilig omgaan met Landbouwvoertuigen)  
groep 7 en 8 

Ma 13-2  en di 14-2 Verwijzingsgesprekken groep 8 

Do 16-2 Voorstelling groep 5 en 6 

Ma 20-2 Carnaval 

Ma 20-2 Margemiddag: kinderen om 12 uur vrij! 

Woe 22-2 Margedag: kinderen vrij 

Vrijdag 24-2 1e rapport 

Ma 27-2 t/m vrij  3-3 voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Regel van de maand februari: 

Iedereen is anders, 

iedereen is gelijk 
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Bijlage: ouderavond Saam Welzijn  

In de maand januari zijn we gestart met een nieuw thema van Uk en Puk :  Hatsjoe". 

We gaan zes weken bezig met activiteiten die passen bij dit thema. 

De nadruk ligt op ziek zijn en weer beter worden. 

We hebben al een aantal activiteiten gedaan, o.a: gekleurde pleisters in gekleurde 

dokterstasjes leggen, 

Kaartjes maken voor de zieke Puk en deze in een envelop doen, en het boek van Uk en Puk 

voorlezen. 

 

Het boek Maximiliaan de Modderman is gekozen als prentenboek voor de nationale 

voorleesdagen 2023. 

Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. 

Bij de peuteropvang gaan we elke dag het verhaal voorlezen en de peuters mogen zelf ook 

een verhaaltje vertellen samen met de  

handpop Maximiliaan. 

 

We hebben deze maand een aantal keren samen met groep 1 en 2 gym gehad in 

het speellokaal. Prachtig vonden de kinderen het. 

En natuurlijk veel buiten spelen samen. 

 

 

In februari organiseren we voor de peuters en wat kleuters een kinderyoga dat 

in het teken zal staan van Valentijn. 
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