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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de eerste park-post na de meivakantie. Wanneer de meivakantie eenmaal 

geweest is, gaat de tijd wat ons betreft in een stroomversnelling; nog 8 schoolweken en dan is 

het alweer zomervakantie. De laatste weken van het schooljaar worden traditiegetrouw gevuld 

met allerlei leuke activiteiten, maar er wordt in de groepen ook nog hard gewerkt aan de 

leerstof. In deze park–post kijken we vooruit en blikken we terug op de afgelopen periode. Op 

onze studiedag van 7 juni evalueren we het schooljaar met het gehele team en bepalen we onze 

speerpunten voor 2022-2023.  

 

Antoinet  

 

Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Ouder-enquête 

Sponsorloop 

Schoolreisjes, kamp groep 8 

Instroomgroep, inzet combifunctionarissen Norlandia 

Klassenborrels en thema kijkmiddagen 

Ouder-enquête 
Enige tijd geleden hebben leerkrachten, leerlingen en ouders een enquête over de school 

ingevuld. Alle drie de geledingen hebben de school een mooi cijfer gegeven:  

Ouders: 7.6 

Medewerkers: 7.8 

Leerlingen: 8.6 

Er was in de enquête ook ruimte voor uitgebreidere antwoorden. Veel respondenten hebben 

hier gebruik van gemaakt. Dit geeft ons meer inzicht in mogelijke verbeterpunten, die wij 

mee zullen nemen naar komend schooljaar.  

In de eerstvolgende MR vergadering worden de uitkomsten van deze enquête besproken. 

Vervolgens zullen wij in de Parkpost hier uitgebreider op ingaan. 

 

Agenda:  
 
16 tot en met 20 mei:   Kamp groep 8 
26 en 27 mei:    Hemelvaart en vrije dag voor alle leerlingen 
30 mei tot en met 1 juni:  Schoolfotograaf 
3 juni:     Schoolreis groep ½ 
6 juni:     Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 
7 juni:     Studiedag; leerlingen vrij 
10 juni:    Schoolreis groep 3 tot en met 8 
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Sponsorloop Park16hoven 
Op 30 maart hebben onze leerlingen zich enorm sportief ingezet voor de Roparun; de 

opbrengst van de sponsorloop voor het Ambulanceteam is in totaal €34.325,25. Een prachtig, 

gigantisch bedrag. De leden van het Ambulanceteam waren ontzettend onder de indruk van 

dit bedrag.  

Een bedrag van €3658,83 gaat naar de school. Met dit geld wordt onder andere 

muurversiering voor de Woensdrechtstraat en de nieuwe, derde locatie aangeschaft, op 

verzoek van de leerlingenraad.  

 

Schoolreisjes, kamp groep 8 
Zoals hierboven geschreven, zullen de komende tijd veel leuke excursies plaatsvinden. De 

leerkrachten of de werkgroepen zullen u hierover tijdig informeren. Vanochtend is groep 8 

vertrokken naar Elsendorp, voor hun schoolkamp. Leerlingen, ouders die meegaan en 

leerkrachten hebben er ontzettend veel zin in!  

Over de schoolreizen bent u inmiddels via een uitgebreide mail geïnformeerd.  

 

Instroomgroep gestart, inzet combifunctionarissen 
Per 1 mei is onze tweede instroomgroep gestart. De groep van juf Rosanne en juf Anne 

bestond afgelopen week nog uit 6 kinderen, maar groeit al snel uit naar een groep van 

ongeveer 22 4-jarigen. De instroomgroep 1k is gehuisvest in de speelzaal/gymzaal voor de 

kleuters. Om ook onze groep 1/2 leerlingen voldoende bewegingstijd te geven, zijn er enkele 

wijzigingen geweest.  

Op dinsdag en donderdagochtend worden er aan groep 3 en 5 dans- en bewegingslessen 

gegeven door meester Mitchell en meester Dennis. Wellicht kent u hen van de BSO van 

Norlandia. Mitchell en Dennis geven gezamenlijk een bewegingsles, waarin zij hun expertise 

op het gebied van dans en beweging inzetten. Deze lessen worden, als het weer het toelaat, 

buiten gegeven. Als het weer niet goed is, dan vinden de lessen plaats in de Parkmeester.  

Doordat deze gymlessen op dinsdag- en donderdagochtend niet meer plaatsvinden in de grote 

gymzaal, ontstaat er ruimte voor de groepen 1/2. Zij krijgen een extra gymles in de grote 

gymzaal van juf Gina.  

Ook juf Iris en juf Emine van Norlandia hebben een aanstelling als combifunctionaris 

gekregen. Zij ondersteunen in de groepen 1/2. Meester Alvaro geeft aan de groepen 5 tot en 

met 7 techniek lessen met behulp van de Maak-o-theek methode.  

Met de inzet van de combifunctionarissen kunnen meer leerlingen bewegen, worden de 

leerkrachten van groep 1/2 ondersteund en kunnen we de technieklessen in de bovenbouw 

voortzetten.  

 

Klassenborrels en thema kijkmiddagen 
Nu we ouders weer meer in de school mogen verwelkomen, vinden we het belangrijk dat u als 

ouders ook de gelegenheid krijgt om kennis te maken met de andere ouders van de groep 

waarin uw kind zit. Iedere groepsleerkracht organiseert een klassenborrel. Een aantal 

klassenborrels hebben al plaatsgevonden. In de school, op het plein, het ziet er iedere keer 

weer enorm gezellig uit. De leerkrachten geven aan dit enorm waardevol te vinden, we hopen 

dat u dit als ouders ook zo ervaart. Ook de thema kijkmiddagen zijn een mogelijkheid om als 

ouders te komen kijken waar uw zoon- of dochter aan werkt.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Park16Hoven 


