
Maandbrief november

Welkom nieuwe kleuters...
Juf Charlotte start de eendenklas met 8 nieuwe kleuters!
Welkom Marley, Elliot, Julia, Elena, Cézanne, Nora, Mia en Lex.

De maand november…. Er valt veel te beleven!

Op zaterdag 13 november 2021 organiseert het ouderteam de STAM een lichtjesfeest voor
onze kleuters en de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar (+ ouders, broers en zussen).
De wandeling start tussen 17u en 19u (dat bepaal je zelf) aan de school.

Breng zeker je eigen lichtje en je (drink)beker mee. Schrijf je in via deze LINK.

Een leuke activiteit voor in de herfstvakantie; lantaarns knutselen… vind inspiratie op

https://www.leukmetkids.nl/mooie-lantaarns-voor-sint-maarten/

Op vrijdag 19 november 2021 organiseert het ouderteam De Stam een geefmarkt op onze

school tussen 15.30u en 17u. Heb je kinderspulletjes (puzzels, boeken, speelgoed,

kleertjes,…) die nog in goede staat zijn en stof staan te vergaren?

Geef ze dan af bij het inzamelpunt zodat andere kinderen er verder van kunnen genieten. Kom

op 19 november zelf naar de Geefmarkt in de grote zaal van de parkschool en als je iets ziet

dat je kan gebruiken, neem het dan GRATIS mee!

Ze zoeken nog helpende handjes! Stuur een mailtje naar stam@parkschoolmortsel.be.

Openingsuren inzamelpunt: 17/11: 12u tot 14u 18/11: 15u30 tot 17u30 19/11: 8u40 tot 10u30.

Op zaterdag 20 november 2021 houden we een KLUSDAG op de

school. Er valt veel te doen:

Herstellen van de draad aan de dierenhokken, wilgenhutten bouwen,

onkruid wieden, schilderwerken uitvoeren,...

We kunnen jullie hulp gebruiken. Schrijf je in via deze LINK.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek , 20-28 november 2021, zet ‘Iedereen Leest’ graag het
belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
Onder het motto 'Eén kwartier, elk kind, elke dag’' roepen we

iedereen op om elke dag minstens een kwartier voor te lezen, want

dat maakt ECHT een verschil.

Meer info vind je op: www.voorleesweek.be

https://forms.gle/c5gLVnGcgh9pETNU7
https://www.leukmetkids.nl/mooie-lantaarns-voor-sint-maarten/
mailto:stam@parkschoolmortsel.be
https://forms.gle/GJfAR7s61C6cBSPw5
http://www.voorleesweek.be


Luizencontrole
Op maandag 8 november kijken we weer alle kleuters na op luizen. Kinderen die luizen
hebben, zullen zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Kijk je kind alvast thuis na op
luizen, zodat we met een luizenvrije school kunnen starten na de herfstvakantie!

Aandacht voor zichtbaarheid
FLUOHESJES: Vanaf maandag 8 november krijgen alle kleuters het fluohesje van de school. De nieuwe kleuters
krijgen er nog eentje gratis van de school, de anderen krijgen hun hesje terug van het vorige schooljaar. Indien dit
hesje nog in jullie bezit is, gelieve het dan vanaf 8 november terug aan te doen bij je kleuter.
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)
Wanneer je een fluohesje verliest zal er €7 aangerekend worden. (4)

(1)                  (2)                 (3)                (4)

FLUODAG: Op vrijdag 12 november houden wij een FLUODAG. Die dag mogen alle kleuters in
FLUO gekleed naar school komen! Leef je maar helemaal uit!

Geen school:
Herfstvakantie: van maandag 01/11/’21 tot en met zondag 07/11/’21.
Wapenstilstand: donderdag 11/11/’21

Materialen verzamelen
Wij zijn op zoek naar….

● wc-rolletjes en keukenrollen
● Dr.Oetker pizza dozen
● ronde kaasdoosjes
● grote eierdozen (24 stuks)
● ‘bubbelplastic’ of ‘noppenfolie’
● Zachte houten planken van max. 30 cm om te gebruiken aan de timmertafel.

Jullie hebben voldoende KIWI stickers verzameld! We krijgen 30 ballen. Dit hoef je dus niet meer mee te geven,
dank u!

Schenken jullie terug wat meer aandacht aan…
… GEEN zieke kinderen naar school te sturen?! Vreemd genoeg gebeurt dit… Wanneer je kind ‘s nachts
koorts heeft of in de ochtend, blijft hij/zij die dag thuis. Laat de school STEEDS de reden van
afwezigheid weten, zo kunnen wij eventuele corona besmettingen of andere besmettelijke ziektes
goed opvolgen.
… de kleuterpoort steeds te sluiten als je de school verlaat?

… Een koekje mee te geven als je kleuter in de nabewaking blijft?

Wist je dat...
… ren je rot en de pompoenverkoop een groot succes was? Er werden wel ruim 300
pompoenen verkocht en de leerlingen van de lagere school hebben heel veel centjes ingezameld
voor de dieren, FIJN!

… 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.
… je de foto’s van de schoolfotograaf na de herfstvakantie kan bestellen/ bekijken ….

… we met de kleuters wenskaarten hebben gemaakt om je vrienden en familie vanalles toe te
wensen, ze uit te nodigen voor een feest,...

… de beide activiteiten (schoolfotograaf en wenskaarten) geen aankoopverplichting hebben?! Het
zijn kleine toffe acties die de school wat geld opleveren, maar voel je zeker NIET verplicht!



GENIET VAN EEN GEZELLIGE HERFSTVAKANTIE !


