
 
 
 

 
     

 Simonne   Ingird     Bianca 
 
 
 
         
 
 
       Saffa       Lucy 

Wij helpen de kleuters in de ochtend, 
tijdens de middag en in de 

nabewaking… 
 
 
 
   
 

Hewaida    Rama    Zora 
 
 
 
   
 
  

Lamyae    Kristien    Saïda 
 

Dank u: Hhet kleuterteam dankt u  
Het kleuterteam is heel blij dat onze kleuters zo goed op tijd komen.   

Het onthaal (boekentas wegzetten, jas uitdoen, kaftje uit de schooltas…) verloopt 
zoveel vlotter. 

 
Sorry aan de ouders en kinderen die enkele minuten te laat zijn en daardoor even 
moeten wachten. 

 
 
 
 
Oog voor lekkers: 

Vanaf 10 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…). 
De visie van de school is dat alle kinderen zeker eens moeten proeven.  Wie weet 
vinden ze het toch lekker !!!!!! 
Dus donderdag moeten de kinderen geen 10-uurtje van thuis meebrengen. 

 
 Wat steken we als 10-uurtje in de schooltas? 

 Meebrengen van thuis Wordt op school gegeven 
Maandag Fruit/groente of een koekje  
Dinsdag Fruit/groente of een koekje  
Woensdag Fruit/groente  
donderdag  Fruit/groente 
vrijdag Fruit/groente   

 

 

Hulp in de school: In de voor- en nabewaking en tijdens de middag helpen 
enthousiaste vrijwilligers onze kleuters! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een leuke samenwerking met de lagere school: 

Vanaf 24 september zal elke kleuterklas van 12.30u tot 
13u hulp krijgen van twee lagereschoolkinderen.  

Deze leerlingen zullen mee zorgen dat het middageten 
aangenaam vlot verloopt in de klas en kunnen ook wat 
spelen met de kleuters die al klaar zijn met eten. 

 

Niet vergeten: 
Maandag 1 oktober is het geen school.  
Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november is herfstverlof. 
Wie gebruik wilt maken van de buitenschoolse kinderopvang, de Kubus, moet zich tijdig 
inschrijven.  

 

 

een luizenvrije school 

Wij zoeken nog enkele ouders die maandag 5 november, samen met de juffen, 
de kleuters willen controleren op luizen. 

Hoe meer luizenhelpers hoe sneller dat deze klus gedaan is. (zie invulbriefje onderaan 
de maandbrief) 

 

Een fijne dag voor de kleuters: 

Op 18 oktober wordt er op de school een toneelvoorstelling gegeven. 

“BROEM-BROEM” door Jo Derijck 
Alle kleuters zullen genieten van theater, comedy, magie, circus ….. 
Het thema van deze voorstelling is “verkeer”. 

(zie website: wwwjoderijck.com).  

Voor deze voorstelling wordt er €3,5- aangerekend op de schoolrekening 

 

 

De week van 22 tot 26 oktober gaat heel de kleuterschool werken rond de 
zichtbaarheid op straat, want na de herfstvakantie krijgen de kleuters allemaal 
hun fluohesjes. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, (naam)……………………………………………………………………………..grootouder, mama, 
papa van (naam kleuter)………………………………………………………………. van de 
……………………………………………….(naam klas) 

Kom op maandag 5 november om 8.40u de kleuters mee controleren op 
luizen. 


