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Nieuwsbrief april 2022 

Mei 2022 
 
De vogeltjes fluiten, het heeft al even niet geregend, de waterbassins zijn leeg… het lijkt erop dat we 
het voorjaar nu echt gaan omarmen. Een heel fijn perspectief na al die natte maanden! Het speelplein 
wordt dan ook veel gebruikt en we gaan, hopelijk voor velen van jullie, een mooie vakantie tegemoet. 
 

Onderwerpen: 
• Nieuwe shirts 

• Schoolvoetbaltoernooi door jongens gewonnen 

• Buurtavond 

• Plantenbakken op 1e verdieping gevuld 

• Verkeer 

• Spelen na schooltijd op het groene plein 

• KDV Het Gele Park 12,5 jaar! 

• Boom schoolverlaters 2020-2021 

• Parkeren en Kiss&Ride 

• Integratie met een kleine ‘i’? 

• Studieavonden in Het Gele Park 

• “Smaragdjes” 
 

 

Activiteitenraad regelt nieuwe shirts! 
 

De activiteitenraad is het gelukt om een sponsor te vinden die de 
helft van de kosten op zich heeft genomen voor de nieuwe “look” 
van Het Gele Park. Het donkerblauwe shirt met het kleurrijke logo als 
opdruk viel erg in de smaak. Het basisonderwijs heeft de shirts al 
kunnen ‘dopen’ bij het afgelopen weken gehouden 
schoolvoetbaltoernooi 
 
 

1e en 3e plek voor HGP bij het 

schoolvoetbaltoernooi! 
 
De jongens van Het Gele Park hebben dit jaar de eerste plek weten te bemachtigen op het 
schoolvoetbaltoernooi. De meisjes eindigden op een niet onverdienstelijke derde plaats. 
Dat we al zo snel met Het Gele Park in de prijzen zijn gevallen, was een aangename verrassing voor ons. 
De nieuwe shirts hebben hier misschien ook in bijgedragen      .   
Proficiat, wat een geweldige prestatie!   
 
     

Buurtavond 
 
Beter een goede buur dan een verre vriend! Dinsdagavond 19 maart hebben we in Het Gele Park 
samen met de gemeente een avond voor de buurt georganiseerd. De onderwerpen die aan bod 

kwamen waren: het verkeer, het beplantingsplan rondom het gebouw en het spelen.  
Naast enkele opbouwende kritische opmerkingen en wat verbeterpunten die de gemeente op gaat 
pakken was het een erg positieve avond. De rondleiding voor de buurtbewoners werd enorm 
gewaardeerd en men ging enthousiast naar huis. Alleen de afsluitende borrel werd gemist…maar dat 
kon volgend jaar ook wel… want men kwam graag terug!☺ 

Nieuwsbrief 
 
De nieuwsbrief van Het Gele Park gaat 
over zaken die iedereen betreffen, het 
gebouw en het buitenterrein. 
Organisatie-specifieke informatie krijgt u 
via de eigen organisatie/ school. De 
nieuwsbrief verschijnt in principe in de 
week voor elke schoolvakantie. 
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Groen in de visie en vingers! 
 
Van het begin af aan wilden we echt groen 
in ons nieuwe gebouw. De boom in het 
atrium was de eerste stap. De plantenbakken 
op de verdieping de tweede en de kleinere 
bakken in de Smaragd de derde stap. 
Naast het feit dat het binnenklimaat met 

natuurlijk groen, verbeterd, geven de planten 
een geluiddempend effect, krijgen de 
kinderen mee dat écht groen aangenaam is, 
en hebben de planten ook nog eens een 
sfeer verhogend effect. 
Het geeft een huiskamer gevoel! 
 
 

Verkeer  
 
Varsseveldseweg: In de vorige nieuwsbrief noemden we het plaatsen van Julie-
palen. Inmiddels heeft de gemeente daar een begin mee gemaakt. Er worden in 
de loop van de komende periode nog enkele signaalpalen bijgeplaatst.  
 
Meidoornstraat: enkele bewoners van de Meidoornstraat hebben gevraagd of het 
parkeren in die straat tot een minimum beperkt kan blijven. De chauffeurs van de 
busjes hebben hier al zoveel mogelijk gehoor aan gegeven. Het zou fijn zijn als 
ouders (veelal ook opa’s en/of oma’s) die daar nu nog parkeren, gebruik gaan 
maken van de Kiss&Ride strook aan de 
voorkant.  
 

Nog een nieuwigheidje m.b.t. het fietsverkeer op de 30 km 
zone op de Varsseveldseweg is het pictogram op de weg 

dat auto’s achter de fietser moeten blijven. Er staat ook een 
bord bij met de betekenis ervan. We gaan er van uit dat 
automobilisten hun gedrag hierop aan gaan passen. 
 
 

Spelen op het speelplein na schooltijd 
 
Om gebruik te kunnen maken van het deel dat oorspronkelijk van speeltuin de Bleek is, hebben we af 
(moeten) spreken dat er een hek omheen zou komen, zodat zij nog als speeltuin kunnen blijven 
functioneren. Dat heeft als consequentie dat onze kinderen na schooltijd niet kunnen spelen aan de 
achterkant. Het plein vóór is wel toegankelijk, maar daar valt niet zo veel te doen. Van de ene kant 
jammer dat ze er niet terecht kunnen, van de andere kant wel fijn dat we gedurende de schooltijden 
zo’n groot speelplein kunnen gebruiken. Een escape is dat uw gezin lid wordt van de speeltuin… dan 
kan en mag je daar spelen. Toezicht moet dan wel door uzelf geregeld worden. Voor contact met de 
speeltuin zie: http://www.speeltuindebleek.nl/ 
 

 

Kinderdagverblijf Het Gele Park bestaat 12.5 jaar! 
 
In mei bestaat het kinderdagverblijf in Het Gele Park, voorheen kdv de Achthoek, 12,5 jaar. 
Een mooie mijlpaal en aanleiding voor een feestje. In de week van 2-6 mei vieren we de hele week 
feest met de kinderen van Tureluur en Madelief. Er zijn dagelijks allerlei activiteiten en er is een 
springkussen die week. 
Op 4 mei is er ’s ochtends een voorstelling van PEER TOF theater voor alle kinderen van de opvang. 
We hebben er zin in! 
 

http://www.speeltuindebleek.nl/


 

 

3 

Boom van de schoolverlaters ‘20-‘21 is geplaatst! 
 
Vorig jaar, voor de zomervakantie, hebben de schoolverlaters van BijEen, 
Hamalandschool en Ludgerusschool als blijvende herinnering aan hun 
schooltijd, een boom aan Het Gele Park geschonken. In het voorjaar heeft 
Geerdink de boom geplaatst. Het erbij horende bordje is overhandigd aan 
een groepje jongste kinderen. Dit met de gedachte dat zij straks in de 
schaduw van die boom kunnen zitten en er het langste van kunnen gaan 
profiteren! Nogmaals dank aan alle schoolverlaters van vorig jaar! 
 
 
        

Parkeren, Kiss&Ride 
 
Hebben jullie het al gezien? We hebben na de ervaringen van het afgelopen half jaar vertrouwen in 
alle Kiss&Riders en besloten een permanente doorgetrokken streep voor de K&R zone te trekken. 
Hopelijk draagt ook dit bij aan een goed verloop van het halen en brengen! 
 

Dan nog even een dringend verzoek 
aan degenen die parkeren in de Frans 
ten Boschstraat: doe dit a.u.b. niet! Dit 
is gedeeltelijk een fietsstraat. Er 
ontstaan door uw gedrag gevaarlijke 
situaties voor de fietsende kinderen en 
ouders. Op de bijgevoegde foto is te 
zien dat de ruimte te krap wordt om 
straks de 150 schoolverlatende 
kinderen erlangs te laten. 
Er is een alternatief: maak gebruik van 
de Kiss&Ride zone en als het daar te 
druk is, rij dan a.u.b. een extra rondje of 
kom wat later. Uw kind wordt er niet 
slechter van als het even moet 

wachten. U ook niet. 
 

 

Integratie met een kleine “i”? 
 
De reden waarom we met onze zes organisaties bij elkaar onder een dak zijn gaan werken is, in het 
korte gezegd, ‘integratie’. ‘Integratie’ om te benadrukken dat kinderen zich uniek ontwikkelen, in 
diverse tempo’s, met horten en stoten en ieder op zijn/haar eigenwijze. Hokjes om schooltypen heen 
zetten, past dan ook niet in onze visie.  
We zijn nu bijna een jaar verder en het begin van die integratie is er. Enkele voorbeelden: 

- Alle onderwijsorganisaties maken gebruik van dezelfde orthopedagoog en de kinderopvang 
kan een beroep op haar doen 

- Er zijn verschillende personeelsleden die over de organisaties heen ingezet worden/ soms een 
dubbele aanstelling hebben 

- Er zijn groeps- en organisatie-overstijgende gezamenlijke activiteiten. Mooi voorbeeld: de 
Koningsspelen! 

- Jaarlijks organiseren we diverse gezamenlijke studieavonden 
- De visie wordt door iedereen onderschreven en er is regelmatig overleg op diverse niveaus 

over hoe we die in de praktijk verder uit kunnen bouwen  
- Er zijn incidenteel kinderen die in een andere organisatie komen snuffelen of meedraaien met 

de instructie 
- Er is af en toe een gezamenlijke vakantieborrel (☺) 
- Enz. 

 

Daarmee zijn we er nog lang niet. Onze ambities liggen hoger en verder. In de komende jaren gaan we 
de gezamenlijke activiteiten uitbouwen en zullen we u daarvan op de hoogte houden. 
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Studieavonden Het Gele Park 
 
Dit schooljaar organiseren we een reeks van drie studieavonden 
voor alle medewerkers, van alle organisaties van het Gele Park. 
Met deze studieavonden willen we de verbinding en de 
onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties 
versterken, om zo onze slogan, “ga je mee dan gaan we samen”, 
verder in de praktijk te brengen. De studieavonden staan onder de 
bezielende leiding Paul Oosterholt.  

Op 28 oktober was de eerste bijeenkomst die als titel had; Ik in 
contact tot de ander.  
Het was fijn om elkaar fysiek weer te mogen ontmoeten en kennis 
te maken met de 120 collega’s die werkzaam zijn in HGP. In een 
op één gesprekjes vertelden we elkaar, wie we zijn en waar we 
over dromen. 
Op 21 maart vond de tweede bijeenkomst plaats; Ik in de relatie tot de ander.  
Deze avond had als doel zicht te krijgen op de aanwezige en groeiende talenten van collega’s en hoe 
deze kunnen worden ingezet in HGP; Wat zie ik zelf als talent, en wat ziet mijn collega als aanwezig en 
nader te ontwikkelen talent. Ook deze avond was waardevol en leverde mooie inzichten over collega’s 
op. Inzichten die weer benut worden in de dagelijkse praktijk. 
Op 19 mei staat de laatste bijeenkomst in deze cyclus op de agenda met als titel; Wij in relatie tot onze 
‘klanten’: kinderen en ouders. Wat doen wij en waarom doen we dat?  
Ook voor het volgende schooljaar gaan we een drietal studieavonden organiseren, voor alle 
medewerkers en borduren we voort op de opbrengsten van de studieavonden van dit schooljaar. 
 

 

Smaragdjes 
 
Er gebeuren mooie dingen in Het Gele Park. Die pareltjes willen we bij tijd en wijle met iedereen delen. 
We noemen ze ‘smaragdjes’ naar de naam van de centrale hal, die weer vernoemd is naar de stad in 
het land van Oz. 
 

• Iedere maandagmorgen is er een gezamenlijke 
spel- activiteit met de kinderen van Villa Fluitenkruid 
(Zozijn), de Hamalandschool en de Achthoek, bij 
het onderwijsplein van weide. Voorzichtige stapjes 
naar meer integratie en weghalen van schotten 
tussen kinderen! Zij hebben die schotten overigens 
nooit gezien☺  

• Kinderen van het speciaal basisonderwijs hebben 
flitsende presentaties gehouden in de bovenbouw 
van het reguliere basisonderwijs. Ze gaven uitleg 
over de werking van hun webshop. Meerdere keren 
per jaar houden zij een verkoop waarvan een deel 
van de opbrengst naar een goed doel gaat. Met 
Pasen was het goede doel de Dierenbescherming 
en giro 555 voor Oekraïne. 

• Lees het interessante artikel van de 

Hamalandschool hoe de integratie in Het Gele Park  
ervaren wordt! Volg deze link☺, ook te vinden via 
www.deonderwijsspecialisten.nl 

 
 

We wensen iedereen een fijn en zonnig voorjaar! 
 

Team Het Gele Park 

https://www.deonderwijsspecialisten.nl/actueel/hoe-de-hamalandschool-werkt-aan-inclusiever-onderwijs/

