
	
	
GEEN SCHOOL: 
 

Herfstvakantie : van maandag 29/10 tot en met vrijdag 2/11/2018 
 
Facultatieve verlofdag: woensdag 28/11/2018 
 

	
                            WELKOM NIEUWE KLEUTERS   
 
                        
Na de herfstvakantie komen 20 nieuwe kleuters naar onze school! 
Welkom Mara, Alicia, Ohelia, Viktor, Robin, Jonah, Yohan, Lily, Joaquin en Len in de 
eendenklas. 

 
Ook gaat onze kikkerklas open en daar starten Elias, Gust, Julia, Merel, 
Axl, Mauro, Camille, Jonas, Matthiz, Stan en Anna bij juf Joke!	 

 
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 al goed na!  
 

Ouders die die dag van 8.40u tot ongeveer 10u willen komen helpen met het 
nakijken, zijn zeer welkom. 
 
 
RESERVEKLEDIJ:  
Wanneer er een ongelukje gebeurt op school, krijgen de kleuters 
reservekledij van de school. Gelieve deze steeds terug te brengen! 
Onze voorraad is op. Moest u nog: broeken en onderbroekjes thuis 
hebben liggen die u niet meer gebruikt, mag u deze steeds aan de 
school schenken. We zijn vooral op zoek naar maat 92-110. 
 
 
SCHOOLREKENING:  

We werken met een nieuw administratief programma, vandaar 
dat u de rekening van september pas deze week hebt 
ontvangen. De rekening van oktober zal in de week na de      

                        herfstvakantie meegegeven worden. Dank u voor uw begrip. 



 
 
Fluohesjes: 
Vanaf maandag 6 november krijgen alle kleuters een nieuw 
fluohesje van de school. Dit hesje draagt het logo van de Parkschool, 
het fluohesje is gratis. 
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! 
	(1)																																(2)																												(3)																												(4)																									

	
	
 
 
 

Wanneer je een fluohesje verliest zal er €5 aangerekend worden. (4) 
 
 
FOUT PARKEREN IS NIET OKEE! 
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. 
 

 
	
Leeftijdsgebondenfeesten: 
Elke leeftijdsgroep in onze school geeft zijn 
eigen feest!   
Noteer deze dagen die voor jou van 
toepassing zijn alvast in je agenda:  
Instapklas: Mamafeest op donderdag 6 juni 
2019 
1e kleuterklas: Lentepicknick voor de ouders op woensdag 8 mei 2019 
2e kleuterklas: Grootouderfeest op woensdag 30 januari 2019 
3e kleuterklas: Papafeest op dinsdag 19 maart 2019 
 
	
	



	
	
GEEFMARKT 
Op vrijdag 16 november 2018 zal er een geefmarkt plaatsvinden in de 
grote zaal van de Parkschool, georganiseerd door de ouderraad!  
De brief kreeg u al… 

 
Spullen voor kinderen inzamelen op: 
woensdag 14/11  tussen 12u - 14u 
donderdag 15/11 tussen 15u30 – 17u30 
vrijdag 16/11 tussen  8u40 – 10u 
Laat weten wanneer je de spullen komt brengen via mail: 
stam@parkschoolmortsel.be 
 
GEEFMARKT 16/11 15u30 – 17u30  

10 stuks per persoon/5 stuks per kind 
                         GRATIS in de grote zaal van de Parkschool. 

 
	
VOORLEESWEEK  17-25 november 

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.  
 

Omdat ook onze school voorlezen heel belangrijk vindt, organiseren wij een 
boekenavond op dinsdag 20 november om 
20u voor ouders, grootouders en vrienden. Er is 
ook mogelijkheid tot het kopen van de boeken.  
 
Dus, indien je nog een cadeautje voor de 
feestdagen zoekt….prik dan snel deze datum in je 
agenda. 

 
WAT EEN PECH 
De toneelvoorstelling ‘druk-druk’ van Jo De Ryck waar we zo naar uitkeken op 
donderdag 18 oktober is niet doorgegaan wegens technische problemen. 
Maar uitstel is geen afstel: de voorstelling is nu gepland op dinsdag 12 maart 
en de voorstelling zal gaan over het milieu. 

 
 
18 oktober                                               12 maart 

 
GENIET VAN DE VAKANTIE !	


