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Zomerfeest 

 

Het was lang geleden dat we met alle ouders en kinderen iets konden organiseren. 
10 juni was een prachtige dag en een groot zomerfeest! 
Met strippenkaart konden de kinderen genieten van al het lekkers, zoals fruit, popcorn, 
suikerspin, chipjes, poffertjes. Voor de ouders waren er saucijzenbroodjes en heerlijke 
koffie van de barista. Er was gelukkig ook verder genoeg te drinken met het warme 

weer. Er waren spellen op en naast het plein. De kinderen klommen naar hartenlust. 
Ze konden springen, speelden levend tafelvoetbal, er was limbodansen en er werd 
gedanst in de silent disco. Met de ouderraad, ouders en team hebben we er een 
gezellige middag van gemaakt voor iedereen. De sfeer op het plein zat er goed in en 
de optredens van de kinderen waren spectaculair. De prijzen voor het Rad van 
Avontuur werden verloot en juf Frederique heeft de middag als een ware host aan 
elkaar gepraat. Bedankt voor ieders hulp!  

Een impressie van deze dag staat op de site. Zie link hieronder. 
https://parkiet.org/actueel/fotoalbums/&album=100 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Schoolreis 
Groep 1/2 ging naar Blijdorp. Het is altijd weer spannend om met de grote bus te 

vertrekken en wat hadden ze er zin in. Heel veel dieren bekijken, spelen in de speeltuin 
en een lekker ijsje aan het eind. Het was een gezellige dag.  
Groep 3 t/m 7 ging dit jaar naar Drievliet. In het park was er een gezamenlijke plek 
waar iedereen verzamelde. Zo was het voor alle kinderen duidelijk waar er 
leerkrachten waren. Het was prachtig weer en de attracties waren weer spectaculair. 
Ook zij sloten de dag af met een ijsje. Wat was het een gezellige dag met elkaar! 
Bedankt alle hulpouders die met beide schoolreisjes zijn meegegaan. 
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Kamp 
Groep 8 ging van woensdag t/m vrijdag op kamp. Wat bijzonder hoe deze groep met 

elkaar omging op kamp. De sfeer zat er gelijk goed in. De kinderen en de leiding 

genoten van alle spellen in het bos, het zwemmen in het zwembad en het meer. Het 
was ontzettend leuk om de spellen in het bos te doen en ook op het veld werd er 
plezier gemaakt. Tijdens de disco werd er gezongen en gedanst. Moe, maar voldaan 
werden de kinderen vrijdag opgehaald door hun ouders. Wij kijken terug op een mooi 
en geslaagd kamp. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inloopochtend aanstaande donderdag van 8.30 - 9.00 uur. 
Nu het kan, vinden wij het leuk om ouders een stukje van ons onderwijs te laten zien. 
U bent donderdag van 8.30 tot 9.00 uur welkom in de klas van uw kind. Daar kunt u 
naar een stukje van de les kijken. Of u kunt bij de kleuters mee spelen en werken. 
Ouders van wie de kinderen starten met gym, mogen bij de gymles komen kijken. 
Vaders lopen daarbij door de jongens kleedkamer (achterin) en de moeders lopen door 

de meisjeskleedkamer. Groep 8 is die ochtend bij de Olympiade, voor hen gaat dit 
kijkmoment niet door. 
 
Cultuur: 
Bij ons op school besteden we veel aandacht aan cultuur. Wat zijn we blij dat de 
laatste tijd ook deze uitjes weer gemakkelijker doorgang konden vinden. In de 

zomervakantie is er ook weer een groot aanbod. Via deze link komt u op de website 
terecht. 

 
Versterking oudercommissie  
 
De oudercommissie van de Parkiet zet zich ieder schooljaar in om voor de kinderen een 
aantal leuke activiteiten te organiseren.  

Zo maken zij een feestje van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Avondvierdaagse etc. 
Zonder de hulp van ouders is er lang niet zoveel moois te organiseren!  
Dit schooljaar nemen Brenda, Anouk na jaren van trouwe dienst afscheid van de 
commissie.  
We willen hen natuurlijk enorm bedanken voor alle liefde en uren die zij in de 
oudercommissie hebben gestoken! Dit vertrek betekent ook dat we nieuwe vaders en 
moeders nodig hebben om te helpen!   
  

Specifiek zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dit mag een ouder   
zijn die ook bij activiteiten wil helpen. Dit mag ook een ouder zijn die zich alleen   

met de financiën bezighoudt.  

  
Denk en help jij als ouder graag actief mee, heb je tijd en vind je het leuk om direct  
betrokken te zijn bij de events van school?   
Mail dan naar mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl  
 
De studiedagen van komend schooljaar zijn bekend: 

 

Maandag 19 september  

Woensdag 9 november 

Maandag 9 januari    

Vrijdag 24 februari   

Donderdag 6 april  

Dinsdag 30 mei  

Vrijdag 23 juni  

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcultuurmenu.nl%2Fzomervakantie-activiteiten-in-de-haagse-musea%2F%3Futm_source%3Dmailpoet%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnieuwsbrief-projectenbureau-haagse-musea-juni-2022&data=05%7C01%7C%7C403693b21ce44d711d1a08da501e0bd7%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637910387227676465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2u5TqzYrRhSwd3H3f4pswsNxmir8ZuO6CeLCPDUIlis%3D&reserved
mailto:mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl


3 | Ouderinfo 
 

Social schools en AVG 
Het werkt voor ons heel prettig wanneer u uw Social Schools gegevens up to date 
heeft. Wanneer u de app op uw telefoon opent, ziet u bovenaan uw naam staan. 
Wanneer u daar op klikt kunt u bij account en profiel, uw contactgegevens aanpassen.  

Het is prettig wanneer uw telefoonnummer hier goed staat, uw emailadres, maar u 
kunt hier ook een reservenummer toevoegen. Stel we kunnen u niet bereiken, is het 
prettig dat u op deze plek ook een reservenummer van een ander contactpersoon zet.  
Onderaan bij administratie kunt u toestemmingen beheren. Daarop kunt u aangeven 
wanneer u toestemming geeft, zodat wij foto’s van de activiteiten kunnen maken en 
delen met u.  

 
In de vakantie lekker doorlezen?  

Dat kan tegenwoordig heel makkelijk met de app van de bibliotheek. 
Deze week krijgt uw kind een folder mee van Frappante Fragmenten. Op deze website 
is het heel makkelijk om een lees- of luisterboek uit te zoeken in de online bibliotheek. 
Stap 1: word lid van de bibliotheek, dit is gratis voor kinderen tot 18 jaar en eigenlijk 

een must voor ieder kind! 
Stap 2: download de app van de online bibliotheek op een iPad of telefoon. 

Stap 3: ga naar de website https://www.frappantefragmenten.nl/vakantie-e-book-
2022/, daar kun je makkelijk boeken kiezen. Er zijn bij veel boeken fragmenten 
ingesproken okm het kiezen wat makkelijker te maken. Je kunt ook rechtstreeks op de 
site van de online bibliotheek zoeken natuurlijk. 
Stap 4: lezen of luisteren maar! 
 
Voordelen van de online bieb: 

Nooit vergeten om boeken weer in te leveren, keus uit honderden boeken, en tevens 
heel veel luisterboeken te leen voor in de auto of in het vliegtuig. (of voor kinderen die 
liever luisteren dan lezen) 
Veel leesplezier deze zomer! 

 
Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4 t/m 17 jaar 
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger dan 
18 jaar? Dan ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan 

te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. 
Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, 
potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school. 
De waarde van de pas is €50 voor kinderen op de basisschool, €250 voor brugklassers 
en €150 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het 
mbo.Hoe gaat de aanvraag? 
Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier 

terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). U kunt de aanvraag ook 
digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan snel 
behandeld. https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas. Eind mei verstuurt 
Leergeld Den Haag het aanvraagformulier. Bel ons op of mail ons als u 15 juni nog 
geen aanvraagformulier hebt ontvangen. T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-vrij 

09.00-12.30 uur) Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl 

 
Schoolfoto Veefkind: 
Heeft u de foto’s van uw kind nog niet besteld, maar heeft u wel interesse? Dan is dit 
een herinnering om de foto’s te gaan bestellen.  

Belangrijke data 

23 juni- groep 8 Olympiade 
24 juni- studiedag/teamdag kinderen vrij 
1 juli- rapport groep 2 t/m 8 mee 

- Afscheid meester Snijders 
4 juli- musical groep 8 
5 juli- 14.40 uur uitzwaaien groep 8 
7 juli- afscheid van groep 2 naar 3 

8 juli- groep 1/2 vrij- groep 3t/m 8 12.00 uur vrij 
 

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frappantefragmenten.nl%2Fvakantie-e-book-2022%2F&data=05%7C01%7C%7C79a0ded2debc462a805908da52c34bb6%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637913295981928929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NlJqDze1BP8LQpyQVNnLdwoFbcSliu5%2BsulW1Gp%2Fvok%3D&reserved=0
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