
maandbrief januari 
Gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

Aanmelden - inschrijven kinderen 
Vanaf maandag 04/01 (9u) kunnen alle broers/zussen van kinderen uit 
de Parkschool of kinderen van het personeel zich digitaal aanmelden 
via deze link. Dit kan tot en met 29/01 (12u). Wanneer de aanmelding 
verwerkt is, start de effectieve inschrijving vanaf 22/02. Hiervoor 
maakt u een afspraak op het secretariaat. Maak zeker gebruik van 
deze voorrang! 
 
Vanaf 01/03 (9u) kunnen alle andere kinderen zich aanmelden via 
dezelfde link. 
 
Voor de kleuters van de derde kleuterklas: breng zeker je inschrijvingspapieren voor het eerste leerjaar binnen in de 
eerste week na de vakantie, moest je dit nog niet gedaan hebben... 

Luizencontrole 
Wij willen onze school luizenvrij houden. Daarom houden we na elke vakantie een luizencontrole. 
Wanneer er luizen bij uw kind gevonden worden, zullen we u opbellen en zal u uw kind thuis moeten 
behandelen. Wanneer de behandeling gebeurd is, mag u uw kind terug naar school brengen.  
Op maandag 4 januari zullen we alle kleuters controleren op luizen! Wees voorbereid en kijk je kleuter al 

na  
                       alvorens ze naar school te sturen. 

Wist je dat…. 
● de verkoop van de aperitiefpakketten een groots succes was? Bedankt voor de massale 

bestellingen en ook jullie bijdrage voor het goede doel. In het totaal hebben we een kleine 
1500 euro ingezameld! 
Zij en zeker de kwetsbare gezinnen zijn jullie ontzettend dankbaar! 
Ook de verkoop van de pakketten bracht een kleine 1500 euro op om activiteiten van de school te 
ondersteunen en materialen aan te kopen. Een dikke dankuwel aan u en de STAM voor de organisatie. 
 

● er weer nieuwe kleuters starten in onze instapklasjes? 
In de vissenklas starten Felicity, Juliet, Arlen en Maggie. 

https://www.mortsel.be/aanmelden


 

 

Wij wensen jullie een hele mooie start  
van het nieuwe jaar!!! 

 

               In de eendenklas komen Lot, Julie, Vic, Bilal, Harrison en Arsha erbij. 
               WELKOM!!!! 
 

● juf Katrien op 15 december bevallen is van een mooie dochter Lucy! Proficiat!!! 
 

● de verloren voorwerpen al een lange tijd buiten staan en er toch veel blijft hangen? We 
zetten ze nog een weekje buiten en wat er dan nog aanhangt geven we aan moeders voor 
moeders….  
 

● de toneelvoorstellingen, het bibbezoek, grote activiteiten (zoals het grootouderfeest en de 
infodagen),…. jammer genoeg nog steeds niet mogen doorgaan… Wij betreuren dit even hard als jullie!  
 

● De kleuters van K3 wel gaan zwemmen! De spechten behaalden reeds een zwemdiploma en de eekhoornklas 
start op 6 januari met 10 zwembeurten! 
 

● we graag het nieuwe jaar inzetten met goede voornemens… 
○ Kom op tijd! Dat maakt de start van de dag voor uw kleuter veel aangenamer!  
○ Zeg met je kleuter goedendag aan de juf of aan de vrijwilligster op speelplaats wanneer je de school 

verlaat. Beleefd zijn is leuk en het geeft ons een goed overzicht.  
○ Zorg dat je kleuter zichtbaar is en vergeet het fluohesje niet!  
○ Blijf aandacht hebben voor de coronamaatregelen: 

* Houd voldoende afstand, draag je mondmasker en ontsmet voldoende je handen. 
* Blijf niet te lang aan de poort staan wanneer je je kind afzet, maak plaats voor iedereen. 
* Trakteren voor een verjaardag: een simpele voorverpakte koek of cake. De juf zorgt voor een leuk 
feest! 

○ Als je met iets zit of er loopt iets niet zoals je wenst, kom binnen en vertel het ons… Zo kunnen we er 
samen snel iets aan doen!  

 
● er hele leuke foto’s van jullie kinderen op de website staan?  

 
● er op maandag 25 januari er een facultatieve verlofdag gepland staat en het dus GEEN school is.  


