Parkpost basisschool
Park16Hoven
Jaargang 10 nummer 12
“Alles wat aandacht krijgt, groeit”
Agenda:
t/m 25 maart:
30 maart:
8 april:
11 april:
13 april:
14 april:
15 april:
18 April:
20 en 21 april:

Voortgangsgesprekken groep 3 tot en met 8
Mini Roparun / sponsorloop
groeiportfolio groep 1/2 mee
start oudergesprekken groep 1, kindgesprekken groep 2
Paasontbijt
Studiedag; kinderen vrij
Goede Vrijdag; kinderen vrij
Tweede Paasdag; kinderen vrijdag
Afname Centrale Eindtoets groep 8

Beste ouders, verzorgers,
De tweede helft van het jaar is aangebroken. In deze periode zijn er altijd meer feestdagen,
studiedagen, andere activiteiten dan in de eerste periode. Dit jaar valt dat ook samen met de
versoepelingen van de maatregelen. Voor leerlingen en leerkrachten krijgen deze activiteiten
dan ook een speciaal randje; we kunnen u als ouders weer meer betrekken!
Nog steeds geldt dat leerlingen, leerkrachten en ouders bij klachten thuis blijven en testen. De
huidige maatregelen kunt u nalezen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen.
Wanneer leerkrachten Corona hebben, is het vervangen van deze leerkrachten nog steeds geen
gemakkelijke klus. We moeten nog steeds regelmatig een beroep doen op u als ouders,
verzorgers, wanneer een leerkracht niet vervangen kan worden. Hoewel al meerdere malen
geschreven en gezegd, schrijf ik het hier nog maar een keer; dankuwel voor uw begrip,
veerkracht en hulp. We zijn ons er terdege van bewust dat het niet gemakkelijk is.
Ook het team heeft de afgelopen periode veel veerkracht getoond. Leerlingen en collega’s die in
quarantaine moesten; het heeft veel van de veerkracht van de leerkrachten geëist. Ik ben
ontzettend trots op alle collega’s en alle leerlingen en ouders. Met elkaar hebben we het zo goed
gedaan!
We gaan de periode in, waarin ons leuke dingen staan te wachten. In deze Parkpost kunt u er
al iets over lezen. Met de afgelopen jaren, maar ook de huidige ontwikkelingen in de wereld in
gedachten, moeten we er maar extra van genieten. Want zo vanzelfsprekend is het allemaal
niet.
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Wat kunt u lezen in deze Parkpost
Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders weer welkom in de school - update
Oorlog in Oekraïne
Sponsorloop
Pasen
Update schoolpleinrenovatie
Ontruimingsoefening op de Tinbergenlaan

Aanmelden nieuwe leerlingen
We vinden het in verband met de formatie voor komend schooljaar fijn wanneer we goed
inzicht hebben in het aantal leerlingen dat aangemeld wordt en zal gaan starten in het
komende schooljaar. Broertjes en zusjes kunt u aanmelden door een mail te sturen naar:
aanmelden@bsp16hoven.nl. U kunt hierin aangeven dat u uw zoon of dochter wil aanmelden
of dat u graag een rondleiding wil krijgen. Als u na de rondleiding over wil gaan tot
aanmelden, dan kunt u een aanmeldformulier meenemen. Wij kunnen u ook direct een
aanmeldformulier toesturen.
Ouders weer welkom in de school na de voorjaarsvakantie
In de vorige Parkpost hebben wij het rooster gedeeld, waarmee we u als ouder weer in de
school verwelkomen. Eén keer per week kunnen ouders in de ochtend samen met hun kind de
dag starten, zodat u als ouder nog meer op de hoogte bent van wat er in de groepen gebeurt.
In de eerste twee weken na de vakantie hebben we al veel ouders in de school gezien. Ook zijn
de eerste klassenborrels zijn al gepland. Wat fijn dat dit weer kan!
Oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt iedereen bezig; ook de kinderen. We vinden het belangrijk dat
kinderen weten wat er in de wereld speelt; ook verdrietige gebeurtenissen worden besproken.
In de groepen wordt op leeftijdsadequate wijze aandacht besteed aan de oorlog. Onze methode
De Vreedzame School heeft een aantal lessen gedeeld om dit onderwerp te bespreken met de
leerlingen. We laten de leerkrachten vrij hierin keuzes te maken; de leerkracht kan goed
inschatten waar de behoefte van de leerlingen ligt. Soms is dat het bespreken van het nieuws,
soms zijn dat vragen van de leerlingen.
Aan het eind van de maand lopen onze leerlingen ook de sponsorloop, waarvan de opbrengst
grotendeels naar de Roparun (Ambulanceteam) gaat. Roparun steunt verschillende projecten,
zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of een vakantie voor mensen met kanker
en hun familie. Maar het is meer dan dat, denk aan sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling,
workshops in een inloophuis, een aangename badkamer in een hospice. Het doel van de
Roparun is voor de kinderen ook een indrukwekkend en beladen onderwerp. Om die reden
hebben we besloten de oorlog in Oekraïne wel in de groepen te behandelen, maar er (nog) geen
acties aan te verbinden. We gaan onderwerpen niet uit de weg, maar willen de kinderen op
gedoseerde wijze met dit leed uit de wereld confronteren.
Enkele ouders hebben ons gevraagd of er ook op Park16hoven kinderen uit Oekraïne naar
school zullen komen. De opvang van schoolgaande kinderen wordt in Rotterdam centraal
geregeld. De komende maanden spreekt de gemeente van een transitiefase, gericht op de
voortzetting van het Oekraïens onderwijs en kennismaking met de Nederlandse taal en
dagbesteding. De gemeente onderzoekt hoe het onderwijs voor de langere termijn kan worden
ingericht. Hiervoor worden op dit moment hulporganisaties en vluchtelingen met een
Oekraïense achtergrond ter ondersteuning ingezet.
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Sponsorloop
Op 30 maart lopen de leerlingen een mini-Roparun rondom het gebouw op de Tinbergenlaan.
Het is de bedoeling dat de leerlingen middels sponsoring geld bij elkaar lopen. De grootte van
de rondjes is aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Dit kan op twee manieren. Er kan
gesponsord worden per rondje. Maar ook een bedrag voor de gehele loop. Elke leerling loopt
met zijn klas een loop van 15 minuten. Hierin lopen ze zoveel mogelijk rondjes. Op de
achterkant vindt u de lijst waarop u de sponsering kan aangeven. De kinderen mogen door
iedereen gesponsord worden. Geef duidelijk je naam en de klas aan. Tijdens de run krijgen de
kinderen een stempel voor elk gelopen rondje. Deze kaart krijgen ze mee en kunnen ze het
gesponsorde bedrag ophalen bij een ieder die zich heeft opgegeven.
• 28 Maart uiterlijk inleveren van de ingevulde sponsorkaarten bij de leerkracht
• 30 Maart de mini Roparun op het schoolplein.
• 14 April uiterlijk inleveren van de envelop met het opgehaalde bedrag en opgave
formulier bij de leerkracht.
• 20 April prijsuitreiking en overhandigen van het sponsorbedrag.
Pasen
Woensdag 13 april vieren we Pasen op school. We zullen de dag starten in de klas met een
lekker paasontbijtje. In het kader van “iets voor elkaar doen” maken de kinderen in een
gebaksdoosje een ontbijtje voor een groepsgenoot klaar. Het is de bedoeling dat het doosje
mooi wordt versierd in het thema van Pasen (eventueel met hulp van ouders). Let op: de
kinderen nemen hun eigen drinken mee (dit krijgen zij dus niet in het gebaksdoosje van een
ander).
Op 25 maart krijgen de groepen 1/2 een lootje naar huis. Dit wordt thuis met de ouders
ingevuld. Op het lootje staat wat een kind graag als ontbijt zou willen eten. Uiterlijk op 1
april moet het lootje weer bij de leerkracht worden ingeleverd. De kinderen uit groep 3 t/m 8
vullen het lootje op school in en krijgen alles (het lootje + het gebaksdoosje) op 1 april mee
naar huis. Ook de kinderen uit groep 1/2 krijgen dit op 1 april mee. Mocht uw kind ergens
allergisch voor zijn, geef dit dan duidelijk aan op het lootje.
Niet voor iedere ouder is het financieel gezien even makkelijk om een doosje te vullen. Indien
u hierover met ons in gesprek wil gaan zodat de school hier indien nodig kan ondersteunen,
kunt u contact opnemen met de leerkracht van de groep, Susanne Blokzijl (onze SMW’er
susanne.blokzijl@smwr-rijnmond.nl) of de directie.
Update over het schoolplein
Bij deze geven wij u ook graag een update over ons schoolplein aan de
Tinbergenlaan. Buitenspelen is leuk en ook nog eens enorm belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Om dat tijdens schooltijden te kunnen doen is een goed en uitdagend
schoolplein belangrijk. Helaas vertoont ons schoolplein nogal wat mankementen die kinderen
hinderen en beperken bij het buitenspelen. Ons schoolplein is te verdelen in twee stukken.
Het plein binnen de hekken, oftewel het kleuterplein, en het ''rode'' schoolplein voor de
groepen 3-5. Op beide pleinen lopen wij tegen dingen aan. Zo ligt ons kleuterplein vaak
volledig vol met zand en is het rode plein al snel een waterballet. Hoewel al dit water een
enorme aantrekkingskracht heeft op de kinderen, komt dit het spel niet altijd ten goede. Wij
zijn, met een werkgroep bestaande uit docenten en ouders, achter de schermen al een
tijdje bezig met het hernieuwen van beide pleinen. U zult begrijpen dat dit een proces is en
hierdoor veel tijd kost. Het hernieuwen van de schoolpleinen zal in verschillende fases
gebeuren. We zullen ons als eerste richten op de herinrichting van het kleuterplein. Dit komt,
doordat ons rode schoolplein op gemeentegrond ligt en er hierdoor meerdere
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partijen bij betrokken zijn. We zijn met de gemeente in gesprek om te komen tot herinrichting
van dit deel van het plein. Hoewel is aangegeven dat de gemeente werk gaat maken om te
komen tot een oplossing voor de problemen van het rode plein, zijn we hierbij dus afhankelijk
van de gemeente waardoor het naar verwachting een langer traject zal worden. Het
kleuterplein ligt op eigen terrein waardoor we deze herinrichting zelf op kunnen pakken.
Daarom richten we ons hier als eerste op. Ontwerp en adviesbureau RIS is aangetrokken om
een ontwerp voor het kleuterplein te maken. Op dit moment zitten wij hiervoor in de volgende
fases: input ophalen bij de kinderen en docenten over het plein, op basis van de wensen een
ontwerp laten maken en verschillende subsidies bewerkstellingen om het ontwerp te
realiseren. Wanneer wij meer nieuws hebben, zult u dit van ons horen.

Ontruimingsoefening op de Tinbergenlaan
Op 17 maart hebben we voor alle groepen van de Tinbergenlaan een ontruimingsoefening
gehouden. Deze is prima verlopen en heeft ons de zekerheid gegeven dat wanneer er
onverhoopt eens echt snel ontruimd moet worden, dat zeker gaat lukken. Deze ontruiming
was van tevoren met de leerkrachten en de leerlingen gedeeld. Later dit jaar zal er ook een
ontruimingsoefening plaatsvinden, waarvan we de leerkrachten en leerlingen niet van
tevoren op de hoogte brengen.
Het ontruimingsplan van de Woensdrechtstraat is opnieuw bekeken. Ook op deze locatie
zullen dit jaar ontruimingsoefeningen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Team Park16Hoven
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