
	

WELKOM 
In de vissenklas starten op 3 februari 7 nieuwe kleuters: Gianella, 
Avery, Klea, Chevante, Aurelio, Vardan en Brandon. We heten ze van 
harte welkom! 
 

	

 INSCHRIJVINGEN 
 
Op 14 februari eindigt de voorrangsperiode van inschrijvingen 
voor broers en zussen. Wie zijn kind (broer/zus van een 
schoolgaand Parkschoolkind) nog niet ingeschreven heeft, moet 
dit zeker snel in orde brengen. 
Vanaf 2 maart kunnen alle kinderen zich aanmelden via het 
digitale platform in de Parkschool.  

De kleuterschool houdt 2 infomomenten:  
zaterdag 8 februari 2020 om 10 uur. 
zaterdag 7 maart 2020 om 10 uur. 
De lagere school geeft aan niet-gaande Parkschoolkinderen 
een rondleiding op afspraak. 
Voor onze derde kleuterklassers wordt er op 7 februari een infomoment 
georganiseerd. 
	

GRAAG TERUG MEER AANDACHT OM:
De nabewaking vlot te laten verlopen: 

⇒ Geef enkel een droge koek of een 
geschild/gesneden stukje fruit mee aan uw 
kleuter. 

⇒ Afspraak: sluit altijd de poort van de speelplaats.  
⇒ Afspraak: Laat de kleuter goedendag zeggen aan de persoon 

(leerkracht of vrijwilliger) die op de speelplaats staat, 
wanneer je de school verlaat. 

Op tijd te komen:  
⇒ De juffen starten graag de dag met de hele groep.  
⇒ Zo kan de kleuter rustig starten en dat is het begin van een 

leuke dag. 
⇒ Te laat komen stoort!  

Verloren voorwerpen te vermijden:  
⇒ Er staan een kledingrek en verloren voorwerpbakken in 

de inkomhal, kijk er af en toe eens in.  
⇒ Afspraak: voorzie de kledij van je kinderen van naam. 

Zo komt het meteen terug bij je kind. Handig toch? 
Reservekledij terug te brengen: 

⇒ Wanneer uw kind een ongelukje heeft gehad, krijgt u 
de vuile kledij mee naar huis en draagt uw kind 
reservekledij van de school.  

⇒ Afspraak: Gelieve deze gewassen terug naar de 
school te brengen! 

	



GOEDE DOEL 
We hebben tijdens de nieuwjaarsdrink een cheque van 536 euro overhandigd 
aan Sofie. Ze was heel ontroerd. 
Ook verzamelden we 300 blikken voor de voedselbank! 
Bedankt voor jullie steun! 

 
 
 
 
	

	
OUDERBEVRAGING 

We hebben met de kleuter- en de lagere school een 
ouderbevraging opgesteld om te weten te komen hoe u 
het schoolgebeuren (in de brede zin van het woord) 
ervaart en hoe u de ouder-school samenwerking ziet. 
Deze zal in de loop van volgende week naar jullie 
gemaild worden. Wij hopen op een massale reactie! 
 
Samen school maken betekent samen nadenken over de 
school. Uw mening telt en zorgt ervoor dat we 
kritisch blijven kijken naar onze werking. 

	
CARNAVAL OP SCHOOL 
Op woensdag 19 februari vieren we carnaval!  
De kleuters komen verkleed (eigen keuze) naar school 
en vieren feest!  
Er komt een echte goochelaar en hij zal voor elke klas 
een voorstelling geven in onze grote zaal.  
 

Hiervoor zal er 1,5 euro aangerekend worden op de schoolrekening van 
februari. 
 

Op vrijdag 21 februari komen de studenten van Denise Gresiac onze kleuters 
schminken. (Indien uw kind allergisch is voor schmink, gelieve dit dan aan de 
klasjuf te melden)    

  
En dan… is het krokusvakantie! 
Vanaf 24 februari tot 01 maart is het GEEN school. 	
 

	

Maak	er	een	fijne	maand	februari	van!	


