
	
	
GEEN SCHOOL: 
 

Herfstvakantie : van maandag 28/10 tot en met vrijdag 1/11/2019 
 
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 20 november 2019 

 
	
                            WELKOM NIEUWE KLEUTERS   
 
                        
Na de herfstvakantie komen 12 nieuwe kleuters naar onze school! Welkom 
Millie, Otte, Linde, Joppe, Nathen, Shantelly en Juliette in de eendenklas. 

 
Ook gaat onze vissenklas open en daar starten Inès, Florence, Bilal, Seraj en 
Marcel bij juf Anneliese!	 

 
LUIZENCONTROLE 

Op maandag 5 november gaan we alle kleuters nakijken 
op luizen. Kinderen die luizen hebben, zullen zo snel mogelijk 
moeten behandeld worden. Kijk uw kinderen thuis alvast goed 
na!  
 

Ouders die die dag van 8.40u tot ongeveer 10u willen komen helpen 
met het nakijken, zijn zeer welkom. 
 
 

FOUT PARKEREN IS NIET Oké! 
Het fout parkeren in de Lusthovenlaan blijft een ergernis 
van velen. Probeer zo veel mogelijk met de fiets of te voet 
te komen. Je kan op vele plekken parkeren (in de Edmond 
Thieffrylaan, Edegemsestraat en/of Mechelsesteenweg) via 
het park kom je snel aan onze school!  
Er zullen acties ondernomen worden tegen foutparkeerders. 
 

 
 
 



VERKEERSACTIE STAM:  
Onze ouderraad de STAM is op zoek naar verkeersouders. Het belang van de veiligheid in 
het verkeer, de zichtbaarheid van de kleuters en het juist parkeren rondom de school mag af 
en toe wel eens in de kijker gezet worden.  
Wie hieraan wil meewerken, mag contact opnemen met Veerle (mama van Noah en Julie) 
veva32@hotmail.com. Samen zorg dragen voor een veilige school! 
 
AANDACHT VOOR ZICHTBAARHEID 
FLUOHESJES: Vanaf maandag 4 november dragen alle kleuters het 
fluohesje van de school. De nieuwe kleuters krijgen er nog gratis eentje van 
de school, de anderen krijgen hun hesje terug van het vorige schooljaar. 
We verwachten dat uw kleuter het fluohesje (1) draagt op weg naar school 
en terug naar huis. (2) Ook kleuters die met de auto gebracht worden, dragen het fluohesje. 
Het fluohesje zal ook op school gedragen worden bij elke schooluitstap of activiteit. (3) Wij 
stellen het op prijs dat uw kind het vestje draagt! Wanneer je een fluohesje verliest zal er €5 
aangerekend worden. (4) 
 (1)         (2)            (3)       (4)                         

 
 
 
 

 
POLITIE OP BEZOEK: Op 4 november komt de politie bij ons op bezoek. De 

 kleuters kunnen de combi eens vanbinnen bekijken en mogen eens op de moto   
 zitten. De politie vertelt hen hoe belangrijk het is zichtbaar te zijn in het verkeer. 
 
LAMPIONNENTOCHT 
Op zaterdag 16 november 2019 organiseert het ouderteam DE STAM een 
lampionnentocht voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad. Het wordt een 

gezellige wandeling doorheen het park van de school. 
Zoek jullie lampjes en toverstafjes maar al bij elkaar, want de 
wandeling is gebaseerd op het verhaal van TITO de tovenaar. 
 
Meer info volgt na de herfstvakantie. 

	
GEEFMARKT 
Op vrijdag 29 november 2019 zal onze jaarlijkse geefmarkt plaatsvinden in de grote zaal 
van de Parkschool, georganiseerd door de ouderraad DE STAM!  
 
Het idee is simpel: ouders brengen kinderspullen die ze niet meer gebruiken 
en andere ouders zoeken spullen uit die ze wel goed kunnen gebruiken.  
'Het voornaamste doel is anderen blij maken met jouw oude spullen.' Maar 
er zit meer achter: 'We willen op deze manier ook, het milieu minder 
belasten en de extreme consumptie verminderen. 
 
Verdere informatie volgt na de herfstvakantie. 

	
	
	
	



 
VOORLEESWEEK  16-24 november 2019 
                      Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 

Voorleesweek zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het 
plezier van voorlezen in de kijker.  
 
De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en 
staat in het teken van 'voorleesrituelen'. Elke avond een 
verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk 
fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht 
bij het ontbijt: wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen 
een vaste gewoonte maken, daar draait het om! 
 
Onze derde kleuterklassen zullen deze week een bezoek 
brengen aan de bib waar hen een verhaal wordt 
voorgelezen, waar ze nadien rond knutselen. 

 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
Op woensdag 20 november houden wij een pedagogische studiedag. Dan 
is het tijd dat heel het team iets bijleert.  
Deze studiedag is een vervolg op een studiedag van het voorbije schooljaar en gaat 
over ‘bodymap’.  
 
Kinderen bewegen minder dan vroeger. Spelen en ravotten 
heeft meer en meer concurrentie gekregen van de televisie 
en de tablet. De digitale wereld knabbelt aan de 
beweegtijd. Nochtans is bewegen cruciaal voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Beweging zorgt voor een sterk zenuwstelsel, hét fundament voor een 
sterke motorische ontwikkeling. Pas als het zenuwstelsel voldoende gerijpt is, kunnen 
kinderen complexere bewegingen als schrijven of knippen onder de knie krijgen. 
Bewegen doet bewegen. De motorische ontwikkeling gaat hand in hand met de 
geestelijke ontwikkeling. Beweging heeft ook een impact op de ontwikkeling van ons 
brein. Kinderen die veel bewegen, zullen zich ook beter leren concentreren. 
 
Interessant wordt dat!  
 
WIST JE DAT… 
Ren je ROT en de pompoenenslag een groot succes was? Er werden wel 
300 pompoenen verkocht en de leerlingen van de lagere school hebben 
heel veel centjes ingezameld voor de dieren. Nu kan er weer extra goed 

voor die beestjes gezorgd worden. 
 
Alle klassen foto’s op de website hebben geplaatst? Neem zeker eens een 
kijkje en zie wat voor leuke activiteiten de juffen met jullie kinderen doen. 

 
Er is een autosleutel en er zijn fietssleutels gevonden (zie foto).  
Deze kan je afhalen op het secretariaat. 

 
GENIET VAN EEN GEZELLIGE HERFSTVAKANTIE !	


