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Kabouterwandeling 
En hebben jullie vele kabouters gevonden tijdens jullie kabouterwandeling in de 
herfstvakantie? We zagen mooie creaties en leuke tekeningen…. Nog eens bedankt STAM 
voor het leuke initiatief!  
Heb je leuke foto’s getrokken of wil je even aan de STAM laten weten wat je ervan vond, mag 
je altijd een mailtje sturen naar stam@parkschoolmortsel.be, dat is wel fijn voor hun werk! 

En na de kabouters… is het tijd voor een bezoek van onze lieve Sint. 
Sinterklaas komt vanuit Spanje naar zijn sinterklaashuisje in België, maar moet binnen blijven 

want hij mag niet ziek worden. Hij vraagt in een brief aan de kleuters van de Parkschool of ze 
hem willen helpen om zijn huis te versieren, want het is er erg saai en hij mag niets doen 

omdat alle winkels dicht zijn.  

Natuurlijk willen de kleuters dit! Elke klas maakt versiering en stopt dit in de ‘Sint’ brievenbus 
in de inkomhal. De speciale postbode komt op maandag 30/11 alles halen.  

Op woensdag 2/12 mag je zeker wat pieten in de school verwachten, die snoepjes 
strooien en de kleuters animeren. Elke klas zal die dag een digitale afspraak hebben met 

de Sint vanuit zijn versierde huis. Wat spannend….  

Ook die dag zetten alle kleuters hun schoen en wie weet, brengt hij die nacht wel vele 
mooie cadeautjes naar de Parkschool. Wij kijken er alvast naar uit! 

Schoolfotograaf 
Ondertussen zijn we bijna aan het einde van de online besteltermijn voor de schoolfoto’s 

van dit schooljaar. Vanaf 2 december kan u geen online bestellingen meer doen. 

Bestel je foto’s met je foto-ID op www.vdeonline.com 

Mocht je intussen de benodigde foto-ID kwijt zijn, dan helpen Anouck of Joeri je graag 

verder. 

Het wordt kouder… 
Gelieve de kinderen warm aan te kleden bij dit 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.  

mailto:stam@parkschoolmortsel.be
http://www.vdeonline.com/


 

 

De warmste school 
  

Ook in deze ‘coronatijd’ willen wij graag ons ‘lichtpuntje’ bijdragen 

voor elkaar en voor diegenen die het nodig hebben. Daarom nodigen 

we jullie uit om samen met ons van de parkschool de ‘warmste 

school’ te maken.  

Dit doe je door: 

* ten laatste op 7 december een glazen bokaaltje zonder etiket mee 

naar school te brengen( lege confituurpot of iets in die stijl, opening 

moet groot genoeg zijn voor een theelichtje). 

* in de lege pot 1 of 2 euro voor ons goede doel te steken. 

Het goede doel, dat we dit jaar hebben gekozen, is een organisatie die 

op 29 december 2020 kerst-feest-pakketten bezorgt aan kansarme 

gezinnen in Mortsel (in samenwerking met OCMW Mortsel en In De 

Buurt). 

In de verschillende klassen gaan we hier mee aan de slag en verrassen 

we jullie op 18 december met iets ‘warms’.  

 

Ook de Stam heeft weer zijn best gedaan. Omdat we dit jaar geen gezellig 

kerstmoment samen kunnen beleven, hebben zij een alternatief bedacht om de 

school te ondersteunen. Zoals je hierboven kan lezen geven wij jullie op 18/12 iets 

mee waar je in de vakantie samen van kan genieten.  

De Stam heeft een feestpakket ontwikkelt om te nuttigen bij dat warme moment van 

de school. Dit kan je online bestellen en zo steun je ook de school! (zie bijgevoegde 

brief  

                                             feestpakket). Wij hopen dat jullie allemaal je ‘lichtje’ bijdragen.  

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.  
      In de inkomhal ligt een bestelformulier waar je de 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 4 januari 2021 starten de aanmeldingen voor broers en zussen van 
kinderen in de Parkschool. 
Dit geldt voor: 

● Alle broers/en of zussen (vanaf geboortejaar 2019) van kinderen in de  
                Parkschool  (kleuter en lager) die starten in het schooljaar 2021-2022. 

● Alle kleuters die geboren zijn in 2015 en naar het eerste leerjaar gaan in het  
                schooljaar 2021 - 2022. Zij hebben ook voorrang in de Parkschool lager omdat  
                we op eenzelfde campus zitten. 
Deze voorrangsperiode eindigt op 29 januari 2021. Indien je deze voorrang niet gebruikt 



 

 

We wensen jullie een fijne maand december  

Maak er gezellige en ‘warme’ feestdagen van! 

 

 
 

 

kan het zijn dat er geen plek meer is voor jouw kind. Niet vergeten dus! Wees welkom. 
 
LET OP/ NIEUW : Ook de broers en zussen moeten zich nu eerst digitaal aanmelden alvorens in te 
schrijven. In de loop van december wordt  hierover een mail/brochure verstuurd. Heb je een kindje 
van het geboortejaar 2019, wees dan zeer alert! 

Wist je dat…. 
● Greet en Mark hier maandelijks poppenkast komen spelen? Ze maken er steeds  

   een heuse voorstelling van waar de kleuters echt wel van genieten. 
● Linde de nieuwe juf van eendenklas wordt? Birgit heeft  

                 jammer genoeg een blessure opgelopen. Welkom Juf Linde in  
                 het Parkschoolteam! 

● We voldoende KIWI- stickers verzameld hebben. Dit hoef je dus niet meer binnen 
te brengen. Binnenkort worden de kiwiballen geleverd: fijn, dank u! 

● Kubus: voor de maand januari kan je je vanaf maandag 21/12 inschrijven. 
● We het echt jammer vinden dat alle activiteiten wegvallen waar we eens een 

spontaan babbeltje kunnen doen, maar het virus laat het gewoon niet toe. Naar die spontane 
ontmoetingen kijken we zeker uit! 


