
	

	

	

	

Klusdag 
Vele handen maken het werk licht… Wat fijn dat er enkele ouders ons weer 
zijn komen ondersteunen bij het werk in de tuin, het proper maken van de 
weides van de dieren en het bouwen van onze speelhuisjes voor de 
kleuters! Er is knap werk verricht! Dikke dankuwel daarvoor! 
	

	

“Ren je rot”  
De leerlingen van de lagere school houden op vrijdag 4 oktober in het Park hun 
sponsorloop voor de verzorging van de dieren.  Daarmee kan de dierenarts, de 
hoefsmid… betaald worden. Ook een zadel en gereedschap voor ons nieuw paard    

            zal hiermee gefinancierd kunnen worden.  
 
En wat je zeker moet weten…onze oudste kleuters (K3’s) gaan tussen 9u en 10u ook 
mee lopen. Supporters zijn welkom!!!  

 
Ouders die pompoenen besteld hebben, kunnen deze ophalen aan de dierenhokken 
gedurende de hele dag. Indien je vergeten te bestellen bent, kan je altijd horen of  
er nog wat over zijn. 
	
Nog dierenweetjes: 
Het varken heet Suske, de ezel Florien en ons paard heet Mokka. 
 
Wij zijn iedereen dankbaar voor de restanten brood en voedselresten dat er 
in de voederschuif wordt gestoken. Mogen we vragen dat het eten, dat je in 
de schuif (of gat) steekt, niet beschimmeld of rot is.  Vlees hebben onze 
dieren ook niet nodig. Dus voornamelijk groenteresten (geen prei). 

 

De grote glijbaan op de grote speelplaats: 
Bij het afhalen van de kleuters (K2’s en K3’s) mogen de kinderen de 
glijbaan niet gebruiken.   
De kleuters krijgen in de loop van de week genoeg de mogelijkheid om 
naar beneden te glijden. 

	
De schoolfotograaf 
Op 10 oktober komt de schoolfotograaf naar de school. Er zal hierover nog een 
aparte brief verstuurd worden.   
	

 
 
 
 



Oog voor lekkers: 
Vanaf 9 oktober start het project “oog-voor-lekkers” in heel de Parkschool.  
(Kleuter en lager). 
Voor 1 euro per maand, krijgen de kinderen elke donderdag fruit of een 
groente (wortel, tomaatjes, komkommer…). Welk fruit de kinderen krijgen, 
kan u zien op de website. 
 
De visie van de school is dat alle kinderen zeker eens moeten proeven. Wie 
weet vinden ze het toch lekker!!!!!! Dus op donderdag moeten de kinderen 
geen 10-uurtje van thuis meebrengen. 

              Alle andere dagen brengen ze een stukje fruit of groente mee van thuis. 
                         Alvast bedankt aan de helpende ouders die het fruit halen en snijden  
                         voor de kleuters! 
 

Wees op tijd 
Gelieve terug meer aandacht te schenken aan het OP TIJD NAAR SCHOOL 
KOMEN. 
Wanneer de kleuterpoort door een leerkracht wordt gesloten, ga je met je 
kleuter langs de inkomhal de school binnen.  
We vinden het echt niet fijn als je je kleuter onbewaakt de speelplaats op 
stuurt. Dit is niet veilig! We zullen de poort een tijdje afsluiten. 
	
	

Een luizenvrije school 
Wij zoeken nog enkele ouders die maandag 4 november, samen met de 
juffen, de kleuters willen controleren op luizen. 
Stuur een mailtje of spring even binnen op het secretairaat om je hulp aan te 
bieden. We zouden je dankbaar zijn! 
Hoe meer luizenhelpers hoe sneller dat deze klus gedaan is. En we willen        

                      toch allemaal een luizenvrije school?!	
	

Veilig zijn =  zichtbaar zijn 
De kleuters krijgen na de herfstvakantie hun fluohesje. Deze worden elke dag gedragen 
tot na de krokusvakantie. De dagen worden korter en donkerder. Het is 
van groot belang dat we zichtbaar zijn. 
 
Indien je een fluohesje kwijt bent kan je een nieuw bestellen op het 
secretariaat voor €4. Alle nieuwe kleuters krijgen een gratis hesje van de 
school.	
	
	

Ouderteam DE STAM 
Op woensdag 16 oktober is het oudervergadering om 20.30 u in de leraarskamer 
van de lagere school. 

Iniden je mee wil nadenken over de activiteiten van de school, benieuwd 
bent waar de school mee bezig, ben je altijd welkom om deel te nemen    
aan deze vergadering. Wil je gewoon helpen bij een activiteit dan kan je 

je altijd inschrijven via deze LINK.	
	

Wij zijn op zoek naar …. 
- zandbakspeelgoed – heb je zandbakspeelgoed dat je niet 
meer gebruikt, mag je ons er altijd mee plezieren. 
- kleuterfietsen – heb je kleuterfietsen die je weg doet en te klein zijn 
voor je kind, dan kunnen wij ze zeker gebruiken tijdens onze fietsmiddagen.  

	


