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MAANDBRIEF MAART 

 

Beste ouder(s), 

De dagen zijn niet meer zo donker en ook al is het buiten nog koud, het zonnetje doet 

ons deugd!  In de maand maart gaan we van de winter naar de lente!  En dat niet 

alleen met de seizoenen.   

In onze kleuterschool beginnen we stilletjes aan op ons plooi te komen.  Wat gaat het 

tof worden als jullie kinderen meer buiten kunnen spelen.   

Wij danken jullie ook van harte voor het geduld en de bereidheid die we aan jullie 

vroegen bij deze toch wel zware verhuisperiode. 

Vanaf nu kijken we alleen nog maar vooruit! 

In  het maandoverzicht  (zie bijlage) zien jullie wat er deze maand gaat gebeuren  

met wie en wanneer.   

 

Openingsfeest Parkschool               Pedagogische studiedag: geen 

school 
  schoolFuif                      Paaseieren rapen                   medisch onderzoek 

                    Individueel oudercontact              Kleuterparadijs                  paasvakantie 
 

 

Indien u een afspraak gemaakt hebt met de leerkracht voor het 

oudercontact, gelieve dan ook aanwezig te zijn.  

Bij onverwachts belet, verwittigt u de school. 

 

 

 

Op 16 maart (elke derde vrijdag van de maand) om 15.30u 

biedt de ouderraad de STAM in samenwerking met een klas 
een tasje koffie aan…. 

Samen wat nablijven op school, om een praatje te maken, elkaar te 
leren kennen…. 

 



 

 

Op woensdag 21 maart gaan de 4-jarigen (K2‟s) en op donderdagvoormiddag 

gaan de 5-jarigen (K3‟s) naar het kleuterparadijs.  De sporthal in Mortsel staat 

vol met leuke sportmaterialen speciaal voor onze kleuters.  

 

 

Op vrijdag 23 maart komt de burgemeester officieel het lintje 

doorknippen.   Vanaf 14.30u is het feest op school.  Iedereen welkom op 

het openingsfeest. 

 

 

 

Op zaterdag 24 maart organiseert het ouderteam De STAM een 

schoolfuif: „The Great Gatsby‟ 

Samen eten, dansen, praten… Een leuke avond zonder kinderen in onze 

eigen schoolzaal !!! 

Kom alleen, met twee of met al uw vrienden….het wordt gezellig! 

Inschrijven kan via onze nieuwspagina op de website: 

www.parkschoolmortselkleuter.be . 

 

 

 

Pasen in de Parkschool kleuter ??!!!….. 

zie achteraan deze brief !!! 

 

 

Dan is het paasvakantie: 

 

 

Van maandag 2 april tot en met vrijdag 13 april is het paasvakantie.  
 

 
Wie in de paasvakantie  gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang, de 
KUBUS, moet zijn/haar kinderen hiervoor inschrijven.   

Zie website van de stad Mortsel voor meer informatie:  
https://mortsel.be/welzijn_zorg/Huis_van_het_Kind/Kinderopvang/Buitenschoolse_kinderopvang 

 

http://www.parkschoolmortselkleuter.be/


Na de paasvakantie: 
 

 

Na de paasvakantie hoeven de kleuters hun fluohesjes  niet meer te dragen om 
naar en van de school te gaan.   

Bij schooluitstappen dragen de kleuters altijd hun fluohesje. 
Wij willen al de hesjes na de paasvakantie terug op school verzamelen. 

 
Daarom vragen wij aan u, ouder om: 
1. Het fluohesje  te wassen.  

2. Het terug geven aan de juf van de klas. 
 

Wie zijn/haar fluohesje niet terug afgeeft, zal  €4- moeten betalen. Dat komt dan op de 
schoolrekening van de maand april. 

 

 
 

 
Na de Paasvakantie starten we met een nieuw kleuterklasje 2,5-jarigen.   

Juf Charlotte zal met heel veel liefde onze 14 nieuwe allerkleinsten ontvangen. 
 

 
Goed om te weten 

 

Vanaf 26 februari staan er terug twee directies voor jullie klaar:     
      
Maandag, dinsdag en afwisselend woensdag zal Ines voor u klaar    

staan en afwisselend woensdag, donderdag en vrijdag zal Greet u te   
woord staan.  

 

 
En mocht je het nog niet gedaan hebben: noteer zaterdag 26 

mei in je agenda dat het schoolfeest is. 

 

Op de website van onze school kan je naar foto‟s kijken van de klas van uw kind.         

www.parkschoolmortsel.be 

 

Wij wensen iedereen een prachtige maand maart! 

Het kleuterteam. 

 

 

 

http://www.parkschoolmortsel.be/


 

   Pasen in de Parkschool kleuter  

 

Op dinsdag 20 maart start in de Parkschool kleuter het thema “Pasen”.   

 

Paasbomen, eitjes schilderen of eten, lentekriebels, kuikentjes, “rode stippen op een 

ei”, een lentezonnetje (hopelijk),……. 

 

Op vrijdag 30 maart mogen onze  kleuters paaseieren rapen.  

Wanneer de grote paasmand helemaal gevuld is, zullen de eitjes verdeeld worden 

over alle mandjes van de kleuters.  Elke kleuter krijgt 4 eitjes. 1 om direct op te 

eten en 3 om mee naar huis te nemen! 

 

U hoeft daar niets voor te betalen. Daar zorgt onze ouderraad de STAM 

voor.  

Dank u wel STAM!  

  

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders die paashaas willen zijn.  

    Wie heeft er zin om vrijdag 30 maart in de voormiddag zich om te  

    toveren tot paashaas?  Vul dan zeker het onderstaande briefje in of  stuur een 

mailtje naar de school.  parkschoolkleuter@mortsel.be 

 

 

En als kers op de taart zullen onze kleuters op vrijdag 30 maart u om 15.30u 

verrassen met een Paasliedje.    Eenvoudig maar mooi!!! 

De deuren van de school zullen die dag (30 maart) om 15.15u open gaan. 

Zorg dat je er bij bent !!!!! 

 

 

 

 

                         

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

 

Ik ……………………………………………ouder van ………………………………………………. 

uit klas ………………………………… 

Wil heel graag paashaas spelen op vrijdag 30 maart in de voormiddag. 

                    

                                         zaterdag                          
Schoolfee 

mailto:parkschoolkleuter@mortsel.be

