
																			Juni,	de	laatste	maand	van	het	schooljaar	!!!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Maandbrief	
	

	
Warm weer…. 

Gelieve jullie kinderen ’s morgens al in te smeren met 
zonnecrème en als het kan een petje of een zonnehoedje 
mee te geven bij dit warme weer.  
 
Tijdens de middagpauze worden de kleuters terug 
ingesmeerd door de leerkrachten. 
  

	
	
Wil je om 15.30u even blijven napraten op de speelplaats of je kinderen nog wat laten 
spelen. Dat mag. 
Maar weet:    

Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor uw kind.  
o Naar het toilet gaan, broek verversen, wondje verschonen    

                       zal dan door de ouder moeten gebeuren. 
o Gelieve jullie afval netjes in de vuilbakken te werpen… 
o En als je vertrekt, zorg dan dat uw kind het speelgoed ook     

                       even opruimt.	 

	
	
Iedereen tegen kanker 
Wil je het filmpje, van meester Philippe die bij ons op school kwam, 
nog eens bekijken 
 
https://www.een.be/iedereen-tegen-kanker/meester-
philippe 
	

	

 
Het 1ste schoolfeest van de Parkschool was….TOP!!!!! 
We mogen de kleuters, de leerkrachten, ouderraad de STAM en al die helpende handen weer 
een dikke pluim geven…  
 
De foto’s van het schoolfeest vind je op onze website www.parkschoolmortsel.be  
op de nieuwspagina. 
Kijk zeker ook nog naar de klasfoto’s… Zij zullen er in augustus afgehaald worden. 
 



	

 

Op vakantie…. 
Wanneer u voor het einde van het schooljaar met vakantie gaat, vragen wij u  de 
klasleerkracht op tijd te verwittigen. Zo kan zij de tekeningen en werkjes zorgvuldig bijeen 
zoeken en nog op tijd meegeven. 

 

Verloren voorwerpen….  
In de week van 25 juni worden onze bakken van de verloren 
voorwerpen uitgestald …  
U kan nu ook al een verloren voorwerp zoeken in de bakken die in 
de hoek aan de poort op de kleuterspeelplaats staan. 
Wat op vrijdag 6 juli nog in onze bakken zit, wordt geschonken 
aan een goed doel! 

 

De laatste dag van het schooljaar 
Vrijdag 29 juni is het de laatste dag van het schooljaar.  

 
We maken er een leuk einde van: De juffen spelen toneel en de STAM, onze 
ouderraad, trakteert met een ijsje!!!  
Om 12.15u is de school gedaan en begint de grote vakantie. 
Er is opvang op school tot 13.00 u. 
 

Wie die vrijdag langer opvang voor zijn/haar kinderen nodig heeft, moet de buitenschoolse 
kinderopvang, de Kubus, contacteren. 

 
Zorg ervoor dat je al het gerief van uw kinderen mee naar huis neemt: boekentas, fiets, 
fietshelm, drinkbus,….. 

 

De tuttenmuur 
Weer heel wat dappere kleuters hebben dit schooljaar hun tutje aan onze 
tuttenmuur gehangen! Proficiat daarvoor!  Wil je toch (als ouder) graag 
dit aandenken bijhouden.  Kan je de tut dit schooljaar nog steeds komen 
terughalen… 
 
	
 
 
Pokemon-en voetbalkaarten worden door de kleuters niet mee naar school gebracht. 
Kaarten die op schoolkomen zijn voor de klas. 
 

 
 
 
 
 

	
Vele buren klagen dat er voor hun oprit geparkeerd wordt wanneer de kinderen 
op- en/of afgehaald worden. Wij zijn graag goed bevriend met de buren, dus 
vragen u hier rekening mee te houden. Zij zullen de politie inschakelen wanneer 
dit nog te vaak gebeurt. 

 



 
 
 
 
 
 
	

Maar het schooljaar is nog niet voorbij. 
 
 
Dinsdag 5 juni:   De vissen- eendjes -en kikkerklas vieren hun mama.  
    
 
   alle andere klassen gaan die dag op SCHOOLREIS 

De K1’s  (bijtjes, vlinders en lieveheersbeestjes) gaan naar ’t 
 Struisvogelsnest. 

De K2’s  (egels, muizen en konijnen) gaan naar het Netepark 
De K3’s  (spechten, eekhoorns en uilen) gaan naar het Karrewiel. 
Info over de schoolreis werd per klas meegedeeld. 

 
 
 
Woensdag 13 juni: De oudste kleuterklassers vieren hun papa en spelen samen  
   een voetbalmatch.  
 
 
Donderdag 14 juni:       SPORTdag in de kleuterschool!!! 

Goed ontbijten – sportkledij aandoen (gemakkelijke kledij en 
sportieve schoenen)  – insmeren tegen de zon  ….laat onze 
sportieve kleuters maar naar school komen!!  

 

Dinsdag 19 juni:  Theater  voor de alle kleuters op school. 
 Roodvonk met SPRANKELS - interactief concert. 
 Info volgt nog. 
 
 
Vrijdag 22 juni: feest voor de oudste kleuters van de Parkschool !!! Zij  

krijgen die dag hun diploma van kleuter.  
Natuurlijk mag hun familie niet ontbreken. Zij worden op 
school verwacht om 16.00u.  

 
 
Maandag 25 juni: Je komt te weten bij welke leerkracht en kleuters je kind het 

schooljaar 2018-2019 in de klas zal zitten.  

Woensdag 27 juni: joepie, onze kleuters gaan al eens spelen in hun toekomstige 
klas. 

   

 

 

Nog	een	drukke,	leuke	maand	
en	dan	is	het	tijd	voor	vakantie!	

	



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er valt heel wat te beleven in de grote vakantie:  

 
Deze zomer biedt de cel vrije tijd van lokaal bestuur Mortsel weer een hele reeks activiteiten 

aan voor kinderen van alle leeftijden. Hier een overzicht: 
 
 
GRABBELPAS voor 4 tot 9 jaar 
Grabbelpas staat voor superfantastische, dolkomische en spetterende activiteiten 
tijdens zomervakantie.  

Meer info: 
https://www.mortsel.be/Evenementen/Start_inschrijvingen_Grabbelpas_Swap_en_Sw
ap_XL_activiteiten_zomervakantie 

Inschrijvingen gebeuren  online vanaf maandag 4 juni 2018 via deze link: 
www.mortsel.be/inschrijven 
 
 
SPORTWEKEN  van 5 t.e.m. 16 jaar 
Meer info: 
https://www.mortsel.be/Beleven_Organiseren/Beleven_en_vrije_tijd/Sporten_in_Mort
sel/Activiteiten_voor_kinderen_en_jongeren/Sportactiviteiten_voor_jongeren/sportwe
ken_V8_V12_Zomer_2018 
Jongens en meisjes van 5 t.e.m. 16 jaar kunnen zich uitleven tijdens de super 
sportieve, uitdagende, spannende en avontuurlijke sportweken! 
We verzamelen elke dag aan sporthal Den Drab, Drabstraat 47, Mortsel om 09.00 uur 
en worden hier ook afgehaald om 16.30 uur. 
 
 
SPEELPLEINWERKING  - Meer info: 
https://www.mortsel.be/Beleven_Organiseren/Beleven_en_vrije_tijd/jeugd/activiteite
n_voor_kinderen_en_jongeren/Speelpleinwerking_Zomergrabbel_6_tot_12_jaar 
Alle kinderen van 6 (en 1e leerjaar afgewerkt) tot en met 12 jaar die zin hebben om 
te spelen, zijn welkom vanaf 3 juli tot en met donderdag 30 augustus in de Parkschool 
. Inschrijven kan op de dag zelf, je hoeft dus niet op voorhand in te schrijven. 
 

	

	

	

 
 

	


