
Maandbrief decembe�
Zoals jullie weten hebben we de voederschuif van de dieren al een tijdje gesloten. We
werken ondertussen samen met enkele marktkramers van Mortsel en ook een supermarkt
die ons groenten en brood aanleveren. Toch willen we graag dat de kinderen betrokken
blijven bij het leveren van voeding voor de dieren.

● vermindert thuis het groenafval
● laat hen bewust nadenken over welke voeding goed is voor de dieren
● gedeelde verantwoordelijkheid: de dieren hebben eten nodig!

Vandaar willen we graag vanaf donderdag 1 december een kruiwagen plaatsen
aan de grote poort van de gezamenlijke speelplaats. De voeding die in de
kruiwagen terecht komt, kan dan meteen nagekeken worden.
Harde of zachte groenten( schillen of gehele groenten) en zacht of hard brood
mag in de kruiwagen zolang het maar NIET beschimmeld is.
Zorgen jullie mee voor goed eten voor de dieren? Ze zullen blij zijn!

Sinterklaas is in het land

Heb jij ze al gezien, de beste VRIENDEN van de Sint?De ene vol vegen, de andere

helemaal zwart van het roet?

De kleuters kregen elke dag een nieuwe opdracht om tegen komende donderdag een

verrassing te bekomen. Wat zou die verrassing zijn? Een bezoekje van de SInt…? Wie

weet…
Vrijdag 2 december wordt het alvast een speciale dag en zetten alle kleuters hun schoen.

En wie weet … misschien brengt hij tegen maandag wel vele mooie cadeautjes naar de

Parkschool?! Wij kijken er alvast naar uit!

Het wordt kouder…
Gelieve de kinderen warm aan te kleden bij het komende koude weer.

Ze spelen vaak buiten en als ze het dan koud hebben, is dit niet leuk! Voorzie ze van winterjas,

sjaal, muts en wanten!  (Handschoenen met vingers zijn echt onhandig voor de juffen. Het is een

hele karwei om deze bij alle 24 kinderen aan te doen).

Wist je ….
● … er hard gewerkt werd op de klusdag. Enthousiaste ouders die even mee

komen klussen, dat doet deugd! HIER kan je alvast enkele leuke sfeerbeelden
zien. Dank jullie wel! Zijn jullie er volgende keer ook bij?

● … dat er  in de voorleesweek kinderen uit de lagere school boekjes aan de
kleuters hebben voorgelezen? Het was een groot succes.

● … dat we de maand december in het teken zetten van ‘beleefd zijn’... We zeggen
steeds de toverwoorden ‘alsjeblieft’ en ‘dank u wel’, we laten anderen voor bij het
binnen en buiten gaan, we wachten onze beurt af… en zoveel meer… Schenken

https://photos.app.goo.gl/G51Z5VRuCBzMhgzh9


jullie er mee aandacht aan? Wij geven alvast het goede voorbeeld!

● … dat we batterijen inzamelen? Je kan je lege batterijen deponeren in de BEBAT-ton in de
fietsenstalling. Hiermee verzamelen we punten waarmee we bewegingsmateriaal
kunnen kopen.

● Je de schoolfoto’s nog een laatste keer kan bestellen van 19/12 tot en met 09/01?!
Je hebt hier je code en je inschrijvingslink voor nodig (zie kaartje).

● Dat we het echt fijn vinden wanneer jullie kinderen OP TIJD op school zijn?!

● Dat wij OP ZOEK zijn naar iemand die onze kleuterfietsen wil herstellen (een
platte band, een remblokje vervangen,... ) Ken je wat van fietsen en wil je hier
tijd voor maken, mail dan even naar kleuter@parkschoolmortsel.be of kom even
langs het secretariaat.

● …  dat we ook dit jaar een goed doel steunen tijdens de warmste week? We
hebben gekozen voor  ‘vzw In de buurt’ van Mortsel. Zij ondersteunen meer dan 160 kansarme
gezinnen in Mortsel. Volgende week mogen jullie hierover meer info verwachten.

Nieuwjaarsbrieven
Het is de gewoonte dat de kleuters op school enkel een nieuwjaarsbrief maken
voor de ouders.

Voor de andere brieven moet u zelf zorgen.
* Of je organiseert thuis een fijne knutselnamiddag en je maakt samen
met je kind de nodige nieuwjaarsbrieven.
* Of je kan op school nieuwjaarsbrieven kopen aan 1- euro per brief.

De brieven zullen ophangen aan het raam van de inkomhal van de kleuters vanaf 7 december.
In de inkomhal ligt een bestelformulier waar je het nummer van de brief, het aantal
brieven en de naam van uw kleuter op noteert.

De nieuwjaarsbrieven zullen zo snel mogelijk met uw zoon/dochter worden meegegeven.
Het verschuldigd bedrag zal via de schoolrekening aangerekend worden.

Inschrijvingen broer/zus
Vanaf maandag 9 januari 2023 starten de aanmeldingen voor broers en zussen van kinderen
in de Parkschool. Dit geldt voor:

● Alle broers/en of zussen (vanaf geboortejaar 2021) van kinderen in de
Parkschool  (kleuter en lager) die starten in het schooljaar 2023-2024.

● Onze derde kleuterklassers die geboren zijn in 2017 en naar het eerste leerjaar gaan
in het schooljaar 2023 - 2024.

o Zij hebben voorrang in de Parkschool lager omdat we op eenzelfde campus
zitten.

o Zij zullen de inschrijvingspapieren vlak na de kerstvakantie mee naar huis
krijgen.

Deze voorrangsperiode eindigt op 27 januari 2023 om 12 uur. Indien je deze voorrang niet
gebruikt, kan het zijn dat er geen plek meer is voor jouw kind. Niet vergeten dus! Wees
welkom.

LET OP : Broers en zussen moeten zich eerst digitaal aanmelden alvorens in te schrijven. In
de loop van december wordt  hierover een mail/brochure verstuurd van Mortsel

Wil je de voorrangsregel benutten, hou dan zeker de nieuwspagina van onze website of die van Mortsel in de
gaten om de juiste aanmeldingslink te bekomen.

mailto:kleuter@parkschoolmortsel.be
https://indebuurtvzw.be/


Bodymap
Laat je kind eens op een andere manier naar zijn/haar bedje gaan…
Volgende tips nemen maar een aantal minuutjes in beslag, zijn plezant en
stimuleren de ontwikkeling.

Verkeersveilige schoolomgeving

Bij het begin en op het einde van de schooldag zijn er vele kinderen en

ouders in de buurt van de school. Dan is het opletten in de

Lusthovenlaan en rekening houden met de zwakke weggebruikers!

Als je met de wagen komt, zoek dan niet naar de plek het dichtst bij de schoolpoort, maar parkeer iets

verder op je gemak en wandel het laatste stuk. Zo vermijden we dubbel of verkeerd parkeren.

Fietsers denk eraan dat de Lusthovenlaan een enkelrichtingstraat is voor alle voertuigen! Geen fietsers in de

richting van de Mechelsesteenweg. Ook geen fietsers op het voetpad behalve kleine kinderen of de fiets

aan de hand.

Aan de oversteekplaats op de Mechelsesteenweg staat er niet elke dag een klaarover.

Opletten daar!

Bedankt voor jullie medewerking.

Denken jullie ook aan het dragen van een fluohesje?! Iedereen heeft een fluohesje gekregen van de school.
Indien je het kwijt bent, kan je er een nieuw (7 euro) of tweedehands komen halen op het secretariaat.



Volgend jaar zal het 80 jaar geleden zijn dat Mortsel op 5 april 1943 rond halfvier in de
namiddag getroffen werd door een geallieerd bombardement.

Lokaal Bestuur Mortsel, de vzw 5 april 1943 en een aantal
Mortselse verenigingen hebben een groots opgezette herdenking gepland met
tal van activiteiten en evenementen.

Woensdagnamiddag 5 april 2023 wordt een bijzonder herdenkingsmoment op
het Stadsplein. We zijn op zoek naar 936 vrijwilligers. Zij zullen de 936
slachtoffers van het bombardement symbolisch zichtbaar maken op het plein.
Auteur Tom Lanoye zal een passage voorlezen over het bombardement uit zijn
jongste roman ‘De draaischijf’.

We doen een oproep aan iedereen, jong of oud, die zich aangesproken voelt en wil meewerken. Het enige wat
je moet doen is:

● je engageren om op 5 april 2023 tussen 14.45 en 15.45 uur aanwezig te zijn op het Stadsplein (kant
Noord) in Mortsel.

● Je kan je éénvoudig registreren via het digitaal inschrijvingsformulier (of door langs te gaan bij het
stadsonthaal of te bellen naar 03/444 17 17)

W� wense� julli� ee� fijn� maan� decembe�…

Maa� e� gezellig� e� ‘warm�’ feestdage� va�!

https://www.mortsel.be/vrijwilliger5april2023

