
 
 
 
Beste ouders,  
 
Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar!  
 
Wij starten het jaar in ons nieuw gebouw met veel zin en gebundelde 
krachten. Heel wat nieuwe gezichten en nieuwe mensen. 
 
HET TEAM 

 
Directie en secretariaat  

 
  

 
 
 

Greet Verbruggen      Ines Broes                          Anouck   Ilse 
    

I1: 2,5-jarigen	 
 
   
 
 

Vissenklas: Anneliese         Eendenklas: Vera         kikkerklas: Charlotte   
       (tot aan de paasvakantie: babbeljuf) 
K1: 3-jarigen  

 
 
         

 Lieveheersbeestenklas:  Bijenklas:            Vlinderklas: 
    Daniëlle en Veronique  Katrien        Evelyn                                                                               
 
K2: 4-jarigen                                                                             

 
 
 Konijnenklas:   muizenklas:   egelklas: 
 Renild en Eline   Ellen en Muriël  Natascha 



 
K3: 5-jarigen 

    

     Spechtenklas:                     Eekhoornklas:      Uilenklas: 
         Kathleen en Veronique        Marleen en Freya       Karin en Freya 
 
Zorgcoach          Beweging 

 
 
 
 

 
K1: Kim            K2: Heike      K3: Veronique    Liesbeth 
 
Kinderverzorging        ICT 

 
 
 
 
 
 

        Mariam     Luc   Liesbeth 
 
Jammer genoeg zal Liesbeth (onze vaste bewegingsjuf) nog even afwezig 
blijven. Gelukkig kan Lies haar interim verder blijven invullen! 
Ook Greet zal een tijdje niet meer aanwezig zijn op school. We wensen 
hen beide een spoedig herstel! 
 
Ook werken we met vele vrijwilligers en logistieke ondersteuners 
tijdens de middagbewaking. Zij begeleiden de kleuters bij het eten en 
tijdens het spel op de speelplaats. (Van hen hebben we jammer genoeg 
nog geen foto’s). 

Een groot, maar zeer gedreven team! 
We gaan ervoor en hebben er veel zin in! 

Bij vragen of bedenkingen kan je altijd bij ons terecht! 
 
Nieuwe gegevens 
Parkschool Mortsel –kleuter 
Lusthovenlaan 12 
2640 Mortsel 
Tel: 03/4490622 
GSM directie: Ines 0492232115 / Greet 0498885784 
 
Email: parkschoolkleuter@mortsel.be  
Website: www.parkschoolmortsel.be 



 
 

	

Nieuwjaarsdrink Zoals u ziet zal de nieuwjaarsdrink op 
vrijdag 12 januari niet doorgaan. Wij wachten nog even 
tot onze kleuterspeelplaats af is. We laten snel iets weten 
wanneer we samen kunnen klinken!  

Gelukkig Nieuwjaar 
iedereen! 

Zet deze dagen alvast in je agenda! 
 
Vrijdag 19 januari          
 
Zaterdag 20 januari            
 
 
Vrijdag 2 februari 
 
 
Zaterdag 3 februari                                                     
                                          
 
Woensdag 7 februari  
 
Woensdag 14 maart            
 
 
Vrijdag 23 maart 
 
 
Zaterdag 24 maart                 
 
Vrijdag 30 maart 
 
 
Maandag 30 april 
 
Zondag 26 mei  
 
Dinsdag 5 juni               
 
Vrijdag 22 juni   
 
Vrijdag 29 juni 

Er staat al veel gepland in de 
Parkschool kleuter in 2018! 

 
 

Geefmarkt  
 
10.00-12.00 u. 
Op zoek naar een kleuterschool 
 
16u. Infomoment lagere school 
 
10.00-12.00 u. 
Op zoek naar een kleuterschool  

Carnaval op school 

Pedagogische studiedag: geen school 
 
Officieel openingsfeest Parkschool – 
stadsbestuur 
 
Ouderfuif in de foyer 

Pasen op school 

Facultatieve verlofdag: geen school 
 
Schoolfeest 
 
Schoolreis 
 
Diplomafeest 5-jarigen 
 
Laatste schooldag tot 12.15 uur.

De eendenklas 
Ja hoor vanaf 8 januari start er een nieuwe klas in de 
Parkschool: de eendenklas! Mathis, Lewis, Sofia, Margot, 
Emilie, Camille, Senne, Jaeke, Emile, Warre, Louise, Emin, 
Javaid, Fayrouz en Leroy: Welkom in de Parkschool!  



Broers en zussen … 
Vanaf 8 januari 2018 kunnen alle broers en zussen (geboren in 2016) van 

onze kleuters zich reeds inschrijven in de Parkschool. Dit 
kan steeds tijdens de schooluren op het bureau. Zij hebben 
voorrang op andere kleuters tot 28 februari 2018.  
 
Ook onze 5-jarige kleuters kunnen zich dan reeds 
inschrijven in de lagere school van de Parkschool.  

(let op: broers en zussen van lagere schoolkinderen (van de Parkschool)die niet 
in onze kleuterschool zitten, hebben voorrang op onze 5-jarige kleuters.) 
 
Infomomenten voor nieuwe kleuters: 
Zaterdag 20 januari 2018 tussen 10-12uur. 
Zaterdag 3 februari tussen 10-12 uur. 
 
Infomoment 5-jarige kleuters – lagere school: 
Vrijdag 2 februari om 16 uur	

Website: 
Onze website is vernieuwd!!!! Nog niet alles is helemaal klaar, maar u 
kan er al terecht voor de meeste informatie, foto’s van je kinderen en 
zoveel meer: www.parkschoolmortsel.be 

Gezonde school 
Op woensdag en vrijdag nemen de kleuters van 
thuis een gezond stukje fruit mee naar school!  
Nu donderdag kunnen wij nog een laatste keer 
genieten van een stuk fruit van oog voor lekkers… 
Hopelijk wordt dit project verlengd! Later meer info… 

STAMcafé op vrijdag 
 
Elke derde vrijdag van de maand zorgt de STAM samen 
met klasouders voor een ‘warm’ begin van het weekend! 
Een tasje thee of koffie samen met een leuke 
babbel….Zorg dat je erbij kan zijn! Deze maand gaan we samen het 
weekend in op vrijdag 19 januari vanaf 15.30 uur en worden we 
verwend door de ouders van de egelklas. 
 



Deze vrijdag (19/1) is het ook GEEFMARKT

Ziekenkas/mutualiteit 
Wist je dat de ziekenkas vaak tot 3 schooluitstappen 
per jaar terug betaalt? Een uitstap, een 
toneelvoorstelling,…  
Ook sportkampjes in de vakantie of lidgeld voor een 
sportvereniging worden jaarlijks terugbetaald.  
De voorwaarden van terugbetaling zijn afhankelijk 
van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.  
Het loont zeker de moeite om je te informeren! 



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 8 januari zullen we alle kleuters controleren op luizen! 

Op- en afhalen kleuters 
 

Zolang de kleuterspeelplaats niet af is, behouden we onze afspraken 
over het op- en afhalen van de kleuters. 
 
Via kleuteringang  
Vanaf 8.25 uur worden de kleuters tot in de klas gebracht. 
7.30u.: de voorbewaking gaat door in de kikkerklas.  
 
Om 12.15 uur (behalve op woensdag) worden de kleuters afgehaald in de klas. 
 
Via gezamenlijke speelplaats 
Om 15.30 u:  2,5- en 3-jarigen aan de deuren aan de grote zandbak 
   4- en 5-jarigen, via de buitentrap, aan de klasdeur op het       
                           dak. 
De nabewaking gaat door in de kikkerklas of op de kleuterspeelplaats. 

Wij wensen jullie een fijne start in het nieuwe jaar! 

	


