
�tr� maandbrief
Dag ouder van de Parkschool,
Onze kinderen gaan ondertussen al even terug naar school. De leerkrachten zijn
er volop ingevlogen om ook dit jaar weer het beste van zichzelf te geven voor
onze kinderen.
En ook als ouders staan we niet stil. Vanuit het ouderteam STAM willen we de
school ondersteunen; praktisch, financieel. En het is fijn als ieder daarbij zijn
talent kan inzetten.

Op dinsdag 20 september 2022, om 20:30u komt het ouderteam een eerste keer
samen. We spreken af aan de grote poort van de lagere school. Tijdens deze eerste,vergadering willen we iedereen, maar
vooral ook nieuwe leden warm welkom heten en de agenda voor het komende jaar bekijken.
Iedere ouder van de Parkschool is van harte uitgenodigd om te komen!

Niet zo'n vergaderaar, maar wel zin om de handen uit de mouwen te steken op een klusdag of een shift te doen op een fuif
of het schoolfeest? via deze link kan je je hiervoor opgeven. Vele handen maken licht werk dus dankjewel voor je
engagement.

Heb je nog vragen, stel ze gerust op stam@parkschoolmortsel.be of spreek ons aan bij de poort.
Maar vooral: voel je welkom!

Met veel groeten van Veerle, Tom, Dante, Loes, Joke en de rest van een enthousiast ouderteam

De stam organiseert een PARKSCHOOL QUIZ in de polyvalente zaal van onze school op vrijdag
14 oktober!

Heb je zin om deel te nemen, aarzel dan niet en schrijf je in! Gezellig
wordt het zeker.

Prijs per ploeg (max 6 pers.) = €15
Bestaat je team enkel uit ouders van de klas - ervaar je zeker een
voordeel tijdens de quiz!

Inschrijven verplicht via deze LINK of via

“Ren je rot”
De leerlingen van de lagere school houden op vrijdag 7 oktober in het Park hun sponsorloop voor
de verzorging van de dieren. Daarmee kan de dierenarts, de hoefsmid, het eten,… betaald
worden.
Onze oudste kleuters (K3’s) lopen om 11u ook mee. Zo dragen ook zij hun steentje bij.

Ook houden we die dag een POMPOENverkoop!
Je kan tot dinsdag 4 oktober pompoenen bestellen om de school te sponsoren via deze LINK .
Indien je een pompoen besteld hebt, kan je deze ophalen op vrijdag 7/10/’22 aan de bioklas (bij
de dieren) gedurende de hele dag (cash te betalen).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMkXHvVdXN0ufDfqx5ZQc6pnq5855PQub3bGvuULm303YBmQ/viewform
https://forms.gle/EyfCVU6UZSaT4WsS6
https://forms.gle/HEDv2oEkirNy8LAt5


Nog tuin- en dierenweetjes:
Het varken heet Suske, de ezel Florien en ons paard heet Mokka.

Moest je het nog niet weten, aan de kleine kantelpoort van de lagere school is een
voederschuif. Groenteresten (geen prei) en broodresten kan je daarin deponeren.  Let
er zeker op dat het eten niet beschimmeld of rot is.  Vlees hebben onze dieren ook
niet nodig.

Ook op onze mesthoop groeien schattige pompoentjes!
Het zijn schattige kapoentjes.

Geboren uit verdwaalde zaadjes

en worden onze lekkere maatjes!

Wil je graag mee de dieren verzorgen tijdens de schooluren, in het weekend met je eigen kinderen of in de vakanties?
Wij kunnen je hulp zeker gebruiken. Meester Hans, onze leerkracht voor de dieren, legt jullie graag uit hoe dat moet.
Stuur een mailtje naar hans.keuleers@parkschoolmortsel.be en hij spreekt persoonlijk met je af!

TIPS VOOR (GROOT)OUDERS

❖ Het Bodymap Magazine is een digitale nieuwsbrief gericht naar ouders & grootouders met leuke

weetjes, ontwikkelingstips enz. betreffende baby's, peuters en kleuters!

Schrijf je in voor het gratis Bodymap Magazine via de website www.bodymap.be
Doorklikken naar “ouders” en dan onderaan “inschrijven nieuwsbrief”

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…
❖ Tips vind je ook via sociale media: BODYMAP

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

❖ Ken je Biba & Loeba al?
Dit TV -programma is gemaakt i.s.m. Ketnet om kinderen uit te dagen om te     bewegen terwijl ze TV kijken. De
Bewegingen die Biba & Loeba voordoen geven echt een boost aan de
ontwikkeling van het zenuwstelsel.
Je kan alle 52 afleveringen bekijken op www.vrt.nu, zoekfunctie “Biba en Loeba”

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

❖ Via de Bodymap Boostdagen kan je je kind nog een extra

leuke ontwikkeling boost geven tijdens vakantiedagen. De

mailto:hans.keuleers@parkschoolmortsel.be
http://www.bodymap.be
http://www.vrt.nu


Boostdagen worden gegeven door ervaren leerkrachten die allemaal de kennis van het

Ontwikkelingslab beheersen.

De plaatsen zijn zeer beperkt, dus snel inschrijven als je graag wilt meedoen.
Schrijf je kind nu in op www.bodymapboostdagen.be

Kerstvakantie
Paasvakantie

Zomervakantie
Cadeaubon voor 2 Boostdagen
Cadeaubon voor 3 Boostdagen

  
Mater Christi
Statiestraat 45
2547 Lint (Ingang via de kleuterschool, de kabouterpoort)

 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie
Krokusvakantie
Zomervakantie

Cadeaubon voor 2 Boostdagen
Cadeaubon voor 3 Boostdagen

Locatie Herfst/Kerst/krokus: Locatie voor juli en augustus:
Olfa ’t Plein Blik
P. Van Maldereplein 8 Kontichstraat 43
2650 Edegem 2650 Edegem

Als school werken wij samen met het CLB AMI 2 van Mortsel

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt begeleiding en
ondersteuning aan leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Elke school werkt samen met een
CLB. Het CLB werkt daarbij onafhankelijk van de school. Het CLB werkt altijd gratis.

Je kan met heel wat vragen bij het CLB terecht:

● met vragen over ondersteuning of zorg op school.
● met vragen over de schoolloopbaan: studiekeuze, talenten en interesses, spijbelen en leerplicht, de overstap van

lager naar secundair onderwijs, leren en werken.
● met vragen over gezondheid: opgroeien en ontwikkelen, vaccinaties, mentale gezondheid, puberteit, horen en

zien, eetproblemen, verslaving, relaties en seksualiteit.
● als het moeilijk loopt op school: het lezen of schrijven gaat niet zo vlot, het leren gaat moeilijk of net te

gemakkelijk, taal vormt een probleem, concentratie, aandacht en studiemethode zijn voor jou een uitdaging.
● …..

Alle informatie van de werking van het CLB vind je op de website: https://www.vrijclb.be/

● Indien wij als school het CLB willen betrekken omtrent de ontwikkeling van uw kind wordt u toestemming
hierover steeds bevraagd.

http://www.bodymapboostdagen.be/
https://www.bodymapboostdagen.be/lint/kerstvakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/lint/paasvakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/lint/zomervakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/lint/cadeaubon-voor-2-boostdagen/
https://www.bodymapboostdagen.be/lint/cadeaubon-voor-3-boostdagen/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/herfstvakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/kerstvakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/krokusvakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/zomervakantie/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/cadeaubon-voor-2-boostdagen/
https://www.bodymapboostdagen.be/edegem/cadeaubon-voor-3-boostdagen/
https://www.vrijclb.be/


● De contactpersonen voor onze school zijn: Hilde De Meutter en Nathalie Keustermans


