Nieuwsbrief Vrijeschool Parkstad,
mei 2016.
Beste ouders,
We gaan de laatste week van de maand
mei in en de school bruist van de
activiteiten.
Gelukkig hebben we een lang schooljaar,
anders zou het waarschijnlijk niet allemaal
passen.
In deze nieuwsbrief wil ik de geplande
activiteiten voor jullie op een rijtje zetten.
Zoals velen al gemerkt hebben wordt de
website op dit moment goed bijgehouden.
Met dank aan Rolf Sluper, die op dinsdagen donderdagochtend op school is om de
school en mij te ondersteunen.
We proberen vanaf nu om alle
schoolactiviteiten tijdig te benoemen op
de site, zodat we niet steeds e-mails
hoeven rond te sturen. Korte en
kernachtige informatie en daar waar nodig
volgt meer informatie via de mail.

Donderdag 2 juni: algemene ouderavond
voor alle klassen.
Waar: de Jeeg.
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur.
We beginnen met alle ouders in de aula.
Daar vertel ik over de voortgang van het
schooljaar op dit moment, de
toekomstplannen, de bezieling van de
vrijeschoolleraar, het Sint Jansfeest enz.
Dit zal een uitvoerig gedeelte zijn, bij de
vorige ouderavond was daar geen ruimte
voor.
Daarna is er pauze en gelegenheid om met
elkaar in contact te komen.
Vrijdag 10 juni: galafeest (alleen) voor de
leerlingen en de docenten natuurlijk.
Waar: de Jeeg.
Tijd: 20.30-23.00 uur.
Jaap Linde en de leerlingen van de
leerlingenraad zijn hard aan het
voorbereiden. Het belooft een stijlvol,
sfeervol en actief feest te worden.
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Dinsdag 14 juni:
culturele avond van
Vrijeschool Parkstad.
Waar: de Jeeg.
Tijd: nog niet vastgesteld. Houd de site in
de gaten.
Patrick Vaessens (muziek) en Roos
Hameleers (drama) verzorgen het grootste
gedeelte van deze avond. We willen
tijdens deze avond onder andere laten
zien waar de leerlingen dit jaar tijdens de
lessen muziek en drama aan gewerkt
hebben. Maar er is volop ruimte voor
leerlingen om in verschillende
samenstellingen een muzikale, komische,
vertellende of andere voorstelling te doen.
De mentoren zullen de leerlingen
uitnodigen om zich op te geven.
Maandag 20 juni t.m. woensdag 22 juni:
kamp voor klas 7a, 7b en 8.
Waar: Fun Valley in Oost-Maarland. We
gaan met de fiets.
Remko en Stefan zijn hard aan het werk
om ons schoolkamp te organiseren. We
wilden graag met alle klassen tegelijk op
kamp, waarschijnlijk is dit de laatste keer
dat dit kan. Omdat we met een zeer klein
groepje mentoren zijn die het kamp
moeten dragen wilden we dit graag samen
dragen.
We gaan 3 dagen op kamp, de donderdag
en de vrijdag daarna zijn vrij. Dit is
mogelijk omdat wij in de laatste lesweek,
week 28, 3 dagen langer lesgeven dan het
Grotius-college.
Het kampboekje met de
kampbenodigdheden en het programma
zijn in de maak en worden spoedig
uitgedeeld en digitaal verstuurd.
Het kamp wordt bekostigd uit de 75,00
euro ouderbijdrage die jullie betalen aan
het Grotius-college. Het kan zijn dat we
een kleine extra bijdrage moeten vragen,
dit zal maximaal 10,00 euro bedragen.

Er wordt een mooi programma gemaakt
en we gaan er drie fantastische dagen van
maken met alle leerlingen.
De contactouders zullen nog een aantal
vragen aan de klassen doorspelen rondom
de organisatie.

Vrijdag 1 juli: Sint Jansfeest
Waar: zweefvliegveld Schinveld
Tijd: 19.00 tot 23.00 uur.
Het Sint Jansfeest is het zomerfeest van de
vrijeschool.
De organisatie van dit feest is in handen
van Froukje Dovermann in samenwerking
met de Werkgroep Jaarfeesten.
Nadere info komt op de site en op de
ouderavond vertellen we meer over dit
mooie feest.
Vrijdag 15 juli: laatste lesdag VSP, nog
geen vakantie!!
Maandag 18 en dinsdag 19 juli:
inhaalochtenden voor werk dat niet af is
of niet ingeleverd is.
Donderdag 21 juni: Portfolio-avond voor
alle klassen.
Waar: de Jeeg.
Tijd: nog niet bekend.

Dit is de eerste keer dat we dit zo gaan
doen. Tijdens deze avond zijn ouders en
leerlingen aanwezig in hun leslokaal.
Leerlingen presenteren iets uit hun
portfolio, lees: werk van dit schooljaar.
Aan het einde van de avond ontvangen de
leerlingen hun portfolio en hun tekenmap.
Deze avond is dan meteen de afsluiting
van het schooljaar. Dit betekent dat de
vrijdag 22 juli bij ons de eerste
vakantiedag is.
Iedere klas heeft nu 3 contact-ouders.
Deze ouders helpen bij de organisatie van
schoolactiviteiten en ondersteunen de
mentor. Zij kunnen ook als intermediair
optreden tussen ouders en de mentor.
Een van hen is altijd aanwezig bij de
vergaderingen van de werkgroep
Klankbord.
Klas 7a: de moeder van Rushi Waverijn, de
moeder van Nik Schroeders, de moeder
van Mara Bosch.
Klas 7b: de moeder van Marjolein
Wittenbernds, de vader van Liu Zenden,
de moeder van Job Offermans.
Klas 8: de moeder van Kats Wouters, de
moeder van Mayra Auckel, de moeder van
Floortje Curfs, de moeder van
Isa Leufkens.

Dat was het voorlopig, terwijl hier het
hemelwater overvloedig in mijn tuin
neerkomt. Nog niet echt zomer, goed weer
om te werken.
Maastricht, 22-5-2016.
Pauline.

