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Speciaal voor de nabewakingskinderen: 
Het is fijn als de kleuter voor de nabewaking een koekje of stukje fruit meekrijgen in 
de schooltas. Wij merken dat die deugnieten hun koekje reeds na het middageten 
opeten en zodoende geen nabewakingsversnapering hebben. 
Daarom vragen wij om de versnapering voor de nabewaking te kenmerken (een 
klevertje op het doosje of papiertje), zodat uw kind zelf kan zien welk koekje/fruitje 
voor de nabewaking bedoeld is. 
Soms geven wij de kleuters van de nabewaking het fruit dat over is van de fruitdag. 
Dat is een extraatje.  
 
Koekje nabewaking                   kenmerken met N.B. 
 
 
                      N.B. 

 
 

En daar is hij dan... eindelijk!!! Onze goede lieve Sint. 
 
Maar wat is er aan de hand?  
De bakpiet is ziek en kan geen koekjes bakken.  
Sint maakt zich zorgen en schrijft een brief naar de kleuters van de 
Parkschool.  
 
Natuurlijk gaan wij “Ja” zeggen als de Sint vraagt 
om koekjes te bakken. 

Dus de eerste dagen van december zal onze school 
heerlijk ruiken want elke klas gaat dan koekjes bakken. 

Njam – njam.. 
De Sint komt op woensdag 5 
december naar de kleuterschool.   
We maken er een rustig en stressloos 
Sintfeest van.  
En natuurlijk neemt de Sint dan alle 
koekjes mee. 
 
Onze kleuters zetten die dag ook hun 

schoen in de klas en hopen dat op donderdag 6 
december er wat speelgoed wordt gebracht.  
En de koekjes...zullen de kleuters koekjes krijgen ????? 
 



Om samen met je kind te maken… 
Lekker en gezellig! 

 
Baby’s geboren 
Juf Katrien is op 1/11/2018 bevallen van een hele lieve Ellis. 
Ook juf Anneliese is op 28/11/2018 bevallen van een zoontje 
Tuur. 
 
Ze genieten beiden van deze kleine wondertjes… 

 
Dank u wel! 
De geefmarkt was een groot succes! Dankzij de mooie spullen die werden geschonken 
door vele ouders werden andere ouders ontzettend blij. Dank u STAM voor dit mooie 
initiatief!        

Ook de Boekenavond was weer een succes. Na de korte presentatie van de 
leerkrachten over het belang van voorlezen, kon je achteraf nog boeken kopen. 
Door deze verkoop kan de school nu ter waarde van 350 euro nieuwe boeken 
kopen voor haar schoolbibliotheek. Dank u wel! En nu veel voorlezen maar….. 

 
Het is koud… 
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 lastig voor de juffen. Het is een hele karwij om deze bij 
alle 24 kinderen aan te doen.  



 
 Kerstdrinkje 

    Wij verwelkomen jullie graag op school voor een kleine kerstdrink op vrijdag   
  21 december.  

 De kleuters en lagere schoolkinderen zingen graag voor jullie enkele mooie 
liedjes. De kleuters zingen om 15.40u. stipt! De lagere schoolkinderen zingen 
aansluitend. Dit alles op de gemeenschappelijke speelplaats! 

 
Nadien kan u nog genieten van een hapje en drankje aangeboden door de STAM. Er 
worden kleine zelfgemaakte spulletjes verkocht ten voordele van het goede doel de 
Cliniclowns.  
Verdere afspraken volgen later nog. 
 

Knutselwerkjes en nieuwjaarsbrieven worden meegegeven op donderdag 20 
december 
Kerstdrinkje vrijdag 21 december poort open om15.30 uur. 
Kerstvakantie: van ma 24/12 tot vrij 04/01 is het vakantie: geen school!  

 
 

Nieuwjaarsbrieven 
Het is de gewoonte dat de kleuters op school één nieuwjaarsbrief (1) maken in de klas.  
Dat is de brief voor de ouders. 
 
Voor de andere brieven moet u zelf zorgen. Ofwel 
organiseer je thuis een knutselnamiddag en maak je samen 
met uw kind de nodige nieuwjaarsbrieven. Ofwel kan je op 
school ook nieuwjaarsbrieven kopen (2) aan 0,80- euro per 
brief. 

 
De nieuwjaarsbrieven zullen vanaf vrijdag 7 december 2018 uithangen aan het 
raam van de inkomhal van de kleuterschool.  

 
Elke nieuwjaarsbrief heeft een nummer. U noteert de naam van uw kleuter, de nummer en 
het aantal dat u wil hebben op het bijhangende invulstrookje (3). 
De nieuwjaarsbrieven zullen zo snel mogelijk met uw zoon/dochter worden meegegeven. 
Het verschuldigd bedrag zal via de schoolrekening aangerekend worden. 
  (1)   (2)   (3) 
 
 
 

Wist je dat….  
… kleuter en lager samen werken… 

Wist u dat onze kleuters tijdens het middageten worden bijgestaan door 
twee leerlingen van de lagere school? 

Hoe werkt het:  
Elke kleuterklas is gekoppeld aan een klas uit de lagere school (4de- 5de en 
6de leerjaar). 

 Tijdens de middagpauze komen er telkens 2 leerlingen mee helpen. Ze 
zorgen er mee voor dat…  boterhammen opgegeten worden… Helpen bij 



het monden afvegen, tafels reinigen… Lezen een boekje voor, spelen mee, helpen bij het 
aantrekken van de jassen, enz… 
 

Na twee maanden hebben we de leerlingen bevraagd: Vind je het 
prettig, waarom wel, waarom niet en wil je het verder blijven doen? 

127 leerlingen wilden dit “kleuterhelpen” graag blijven doen, 44 
leerlingen vonden het maar niks. Deze leerlingen moeten dat dan ook 
niet meer doen. 
Met de leerlingen zijn er nu groepsgesprekjes om hen te laten 
ventileren over wat zij meemaken. We geven hen tips en suggesties 
om met bepaald gedrag van de kleuters om te gaan. 

Van een win-win situatie gesproken!!!! 

… de dieren  

… eindelijk in hun nieuwe hokken staan? Ze kunnen goed grazen op de nieuwe weides en 
genieten van de mooie stallen. Zo staan ze ook weer wat dichterbij de kleuterschool. 
Ook hier is er een samenwerking tussen kleuter en  lager. Wanneer hun gekoppelde klas de 
dieren voedert worden de kleuters mee uitgenodigd om te helpen.  
De instappertjes en eerste kleuterklas brengen wekelijks een bezoekje aan de dieren! 

… foto’s van je kind 

Je op onze website vele foto’s terug vindt van de activiteiten in de klas? Ga zeker en vast eens 
een kijkje nemen op www.parkschoolmortsel.be. 

 

	

Maak er een gezellige maand december van! 


