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Welkom nieuwe kleuters en juffen! 

Juf Ellen is nieuw op onze school en start de kikkerklas 
na de krokusvakantie met Adel, Eszter, Safiya, Iliyana, 
Victory en Grace. 
 
Ook juf Anneliese krijgt Died en Klea bij in de vissenklas.  
 

Juf Mieke is als extra kinderverzorgster gestart in de jongste klassen…  
 

We wensen hen heel veel plezier in onze school! 
 

Ouderbevraging 
Nog maar 100 ouders van de 400 hebben onze ouderbevraging 
ingevuld. We zouden graag zoveel mogelijk informatie over onze 
schoolwerking te weten willen komen. We vragen 1 kwartiertje 
van uw tijd! 
Samen school maken betekent samen nadenken over de school. 
Jullie mening telt en zorgt ervoor dat we kritisch blijven kijken 
naar onze werking. 

Wanneer we de bevraging geanalyseerd hebben, houden we jullie zeker op de hoogte van 
de bevindingen. Je kan de ouderbevraging invullen via deze link: 
https://forms.gle/XSbmZffF3WqPz5AV8 of via de nieuwspagina op de website van de 
school. 

Fruitouders 
Soms zijn het druifjes…… dat is gemakkelijk… 
Soms zijn het kerstomaatjes……. dat is ook gemakkelijk, maar als het 
ananassen of bloedappelsienen zijn, hebben onze fruitouders veel meer werk.  
Elke donderdagmorgen staan zij klaar met een snijplankje en mesje om al 
onze kleuters te voorzien van het nodige stukje fruit.    

 
Heb je tijd om hen op donderdagochtend even te helpen; graag! 
Vele handen maken het werk licht, nu zijn ze echt met te weinig! 
DANK U fruitouders en ook dank aan de ouders die het fruit steeds ophalen. 

Pensioen Karin 
Juf Karin… die wel bij elke leeftijd heeft gestaan, die lang bij de 5-jarigen 
heeft gestaan, de juf die de laatste 2 jaren de babbeljuf en zoveel meer was… 
gaat op pensioen! Dit vieren we met de kleuters en de lagere schoolkinderen 
graag op 2 april in de namiddag. Wil je als ouder ook even dag komen 
zeggen, ben je natuurlijk heel welkom! 



 

Na de krokusvakantie 
 
* zal de voorbewaking in de eendenklas doorgaan. 
* zal de nabewaking doorgaan in kikker- (jongste kleuters) en in de schrijfdansklas 
(oudste kleuters) 
 
* Er staan steeds 2 vrijwilligers op de speelplaats: Lucy en Shinkay. Zorg ervoor dat je 
kleuter even dag zegt alvorens de school te verlaten. 
 
* hoeven we de fluhohesjes niet meer te dragen: 

Omdat de dagen lichter worden hoeven de kleuters na de krokusvakantie hun fluohesjes niet 
meer te dragen van en naar de school.  Gelieve het fluohesje te wassen en aan de leerkracht 
van de klas af te geven. Zo kunnen de kleuters het elke keer wanneer ze in groep de school 
verlaten aandoen. 

 

 

 
Op 7 maart 2020 staat er veel te gebeuren… 
 
Tuin-klusdag 
Programma: 
10 – 12.30 u: uitvoeren klusjes 
12.30 - 13 u: een lichte lunch 
13 u – 14 u : afwerken en opruimen 
 
Welke klussen staan er op het programma? 
We gaan … 

• Het onkruid wieden en de distels verwijderen  
• Stallen	schuren	
• Pad	+	moestuinbakken	onkruidvrij	maken	
• Vijver	leegpompen	
• Palen	+	draad	langs	haag	spannen	
• Houtwal	plaatsen	voor	serre	
• Bloembakken	kleuters	herstellen	en	plantklaar	maken	

 
Vele handen maken het werk licht. Het zou fijn zijn, moesten we op uw hulp kunnen 
rekenen.  
Gelieve het onderstaande strookje af te geven met uw kind voor woe 04/03 of uw 
antwoord in te vullen via deze link:  https://forms.gle/uJEk9RjTjJPXnRyE8 of via de 
nieuwspagina van de website/ mail naar de school. 
 

Afhalen kleuters 
Wanneer uw kind door iemand wordt afgehaald die wij niet kennen, vragen wij u dit ons te 
melden met een briefje in het kaftje, een telefoon of mailtje naar school. 
 
Als wij geen bewijs hebben van de ouder, geven wij uw kind niet mee.  
Ook al herkent uw kind de persoon die hen wilt meenemen. 



INSCHRIJVINGEN 
 

Vanaf 2 maart kunnen alle kinderen zich aanmelden via het digitale platform 
in de Parkschool Mortsel.  
De kleuterschool houdt nog 1 infomoment voor nieuwe kleuters op 
zaterdag 7 maart 2020 om 10 uur. 
 

Fuif voor de ouders en vrienden 
 
De stam STAM, het ouderteam van de Parkschool, 
organiseert naar jaarlijkse gewoonte een ouderfuif ter 
ondersteuning van de klaswerking van de school. 
 
Het zal een feest worden met veel kleur, heerlijke dansvibes 
en niet te ontbreken cocktails.  
Happy hour van 21- 22 uur! 
 
In bijlage vind je de begeleidende brief… en ook een vraag 
voor hulp?! 
Zou fijn zijn jullie daar allen te zien! 
 

Dit allemaal op zaterdag 07 maart 2020 
 

 

 
Pedagogische studiedag: 
Op vrijdag 13 maart is het pedagogische studiedag voor de leerkrachten en 
GEEN school voor de kinderen. 
Wij zullen die dag helemaal ondergedompeld worden in de wereld van 
bodymap. 
 

Wij zijn hiervoor OP ZOEK naar volgende MATERIALEN: 
 

o Plastic flessen of potjes in verschillende formaten met een schroefdop 
o Grote knopen: 2 van dezelfde soort 
o Allerlei restjes stof 
o Oude panty’s (gewassen) 

 

Ik ………………………………………………………………. ouder van ………………… uit klas: ……………… 
 

0 zal aanwezig zijn op de KLUSDAG met……… personen. 
 

0 Wij eten graag mee : ja / nee 
 
_________________________________________________________________________ 


