
 

 

 

 

 

 

Maandbrief            

september 
  

 
 

 

 De vakantie is gedaan, de school is klaar! 
 

Welkom aan alle kleuters en hun ouders. We gaan er weer een tof schooljaar van 
maken. 

 
In deze maandbrief geven we u: 

- Wat u zeker moet weten:    Nieuwe afspraken en regels 

- Belangrijke data: Wat we al zeker weten 
- Toch nog even herinneren 

 
 

 

Wie is wie en wie doet wat op onze school? Deze informatie over het schoolleven en alle 
foto’s over de klasactiviteiten kan je vinden op onze website: 

http://www.parkschoolmortsel.be 
Maak er gebruik van. 
 

 
 
Adres 

 
Parkschool Mortsel kleuter:    

Lusthovenlaan 12 
2640 Mortsel 

 

tel:         03/449 06 28 
 

e-mail:      parkschoolkleuter@mortsel.be 
 

e-mail directie:   ines.broes@mortsel.be     
 
website:      http://www.parkschoolmortsel.be 
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Wat u zeker moet weten: 
 

 

Nieuwe afspraken en regels 

 

- Op tijd komen is een vorm van beleefdheid! Wie te laat komt stoort de activiteiten. 

Daarom: LEES ZEKER HET ONDERSTAANDE !!!!!  

 

 

 

Alle kleuters worden ten laatste om 8.40u op school verwacht. 

Wie na 8.40u op school aankomt, zal (vergezeld van de ouders) in de 
inkomhal moeten wachten tot 9.00u. De klasdeuren gaan dan pas terug 

open voor de kinderen die te laat zijn. 

 

 

 

 

 

De eerste schoolweek: 

 

Maandag 3 september:  

De ouders brengen de kinderen tot aan de klas. Zo kan er rustig afscheid 
genomen worden. Maak het afscheid niet te lang. Dikke knuffel, dikke zoen en 
….dag mama, dag papa !! 

 

Vanaf dinsdag 4 september  

De kleuters van de bovenverdieping (K2’s en K3’s) worden op de speelplaats 
verwacht voor 8.40u. Zij wachten daar op hun juf. 

 

De kleuters van de benedenverdieping (I1’s en K1’s) mogen nog tot aan de klas 
gebracht worden tussen 8.25u en 9.00u.  De kinderen die in de voorbewaking 

zitten, worden door de leerkracht opgehaald. 

 

Vanaf maandag 10 september zullen ook de K1’s (3-jarigen) op de speelplaats 
wachten tot de schoolbel gaat om 8.40u 

De jongste kleuters (I1’s) worden steeds aan de klasdeur afgezet.  

 

Opgepast: vanaf maandag 10 september  

starten we met onze “op tijd komen”-actie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ter herinnering 
 
 Voorbewaking:   van 7.30 uur tot 8.25 uur                € 0,75 

inkom via de kleuterspeelplaats      

 
 Middagbewaking:                € 0,75 
 
 Nabewaking:   van 15.45 uur tot 16.30 uur                 € 0,75 

            afhalen via de kleuterspeelplaats   
                                   Om 16.30u gaan de kleuters, onder begeleiding, te voet naar de KUBUS 

 
 Woensdagmiddag:   van 12.30 uur tot 13.00 uur    € 0,75  

Kleuters die ingeschreven zijn voor de KUBUS, zullen onder begeleiding 
naar de KUBUS gebracht worden met de bus. 

 
Als uw kind niet is ingeschreven voor de woensdagnamiddagbewaking op de KUBUS,  
moet hij/zij ten laatste om 13u op school afgehaald worden. 
 
Denk eraan: 
Kinderen die naar de KUBUS moeten op woensdagmiddag, moeten ingeschreven zijn. 
Anders zal er een boete betaald moeten worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De kleuters die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in het fietshok 
via de fietspoort. Ouders kunnen hen daarbij helpen indien nodig. 

Daarna gaan ze langs het voetpad tot aan de inkompoort. 



 

 
 
 

 
alle informatie over de buitenschoolse opvang: 

https://www.mortsel.be/E_Loket/Producten/B/Buitenschoolse_kinderopvang 
 

Coördinatie BKO: Goele Reynders 
Tel:03 444 17 78 
 

Verantwoordelijke Rode Kubus: (Edegemsestraat 115/1) 
Sophie Fournier:  

Permanent aanwezig op locatie maandag van 10.00u tot 13.00u en steeds bereikbaar 
via GSM 0498 88 57 19   of via    bko@mortsel.be 
 
Inschrijven: www.i-school.be/login 
 
 

 

 

 
Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen, laat dit zo snel 
mogelijk weten aan de directie. Er zal samen gezocht worden naar een 
haalbare oplossing. 

 

 

 

 

Op woensdag, donderdag en vrijdag brengen de kinderen geen koek maar 
wel een stukje fruit van thuis mee naar school.    

 
Indien er projecten rond fruit worden georganiseerd door de overheid: tutti frutti, 
oog voor lekkers, zijn wij als eerste van de partij! 
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Belangrijke data 
Wat we al zeker weten 

 
Activiteiten 
 

WANNEER WAT 

Woensdag 12 september 2018 Informatieavond voor de ouders 

Vrijdag 21 september 2018 Strapdag 

Zaterdag 4 mei 2019 SCHOOLFEEST 

Donderdag 6 juni 2019 Schoolreis voor de kleuters 

Vrijdag 21 juni 2019 Diplomafeest voor de laatste kleuterklassers 

 

 
 
Naar toneel in het Mark Liebrecht centrum: Heilig Kruisstraat Mortsel 
 

WANNEER WAT WIE 

Dinsdag 23 oktober 2018 Ieorg Idur K3A-B en C 

Maandag 10 december 2018 Wit I1A en B 

Woensdag 16 januari 2019 Knorren en kussen K3A – B en C 

Donderdag 7 februari PAK’M K2A-Ben C 

Dinsdag 19 februari 2019 Broem K1 A-B-C   

Maandag 25 maart 2019 BOOM K2 A-B-C   

Vrijdag 5 april 2019 De tuin van de walvis K3 A-B-C   

Dinsdag &’ mei 2019 Ikiloliki K1 A-B-C   

 

 
Geen school 
 

WANNEER WAAROM 

Maandag 1 oktober 2018  pedagogische studiedag: inschrijven 
KUBUS vanaf 27 augustus 

Maandag 29 oktober – zondag 4 november 2018 Herfstvakantie 

Woensdag 28 november 2018 facultatieve verlofdag: inschrijven KUBUS 
vanaf 18 oktober 

Maandag 24 december  - 6 januari 2019 Kerstvakantie 

Vrijdag 1 februari  2019 facultatieve verlofdag: inschrijven KUBUS 
vanaf 24 december 

Maandag 4 maart – 10 maart 2019 Krokusvakantie 

Woensdag 20 maart 2019 Pedagogische studiedag;inschrijven 
KUBUS vanaf 6 februari 

Maandag 8 april  tot en met maandag 22 april ‘19 Paasvakantie 

Woensdag 29 mei 2019 Facultatieve verlofdag: inschrijven KUBUS 
vanaf15 april 

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag 

Vrijdag 31 mei 2019 Brugdag 

Maandag 10 juni 2019 pinkstermaandag 

Vrijdag 28 juni 2019 (namiddag) Einde schooljaar  

Maandag 1 juli 2019 Start grote vakantie 



 

 
 
 
 
De zomervakantie vangt aan op Vrijdag 28 juni 2019 om 12u15. 
 

 
Toch nog even herinneren! 

Jarig zijn: 
 

 

 
Trakteren mag, maar wij laten niet toe dat 

de jarige kleuter nog extra individuele 
pakjes uitdeelt aan 
zijn/haar klasgenootjes.   

 
 

Luizencontrole na elke vakantie 

 
Gezocht:  
Ouders die elke eerste schooldag na een vakantie om 9u kinderen 

komen controleren op luizen. U moet daar niets speciaal voor 
kunnen. Enkel goede ogen hebben of een goede bril! 
Kandidaat? Vul onderstaand briefje in en bezorg het aan de 

leerkracht. 
 
 

Ouders maken mee de school: De ouderraad 
 

De STAM, zo heet onze ouderraad, is samengesteld uit ouders van zowel de kleuter als 
de lagere school. Enkele leerkrachten en directie zijn steeds mee aanwezig op de 

vergaderingen. Voor de school is het belangrijk een ouderraad te hebben om samen 
school te maken. 
Indien je interesse hebt om mee te werken met een ploeg enthousiaste 

ouders, ben je van harte welkom op de vergaderingen.  (Onze eerste STAM-
vergadering is op 4 september 2018 om 20.30u. in de leraarkamer van de lagere school) 

 
 
 

Informatieavond  
 

Wil je graag weten wat je kind op school doet?  Kom dan op woensdag 12 
september 2018 om 20u naar school.  
Je maakt kennis met de juf, de andere ouders en de klaswerking van jouw 

kleuter! 
 
 

> ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uit de ………………………………………………klas wil me graag opgeven als luizen(controle)mama 



 

 

Ik kom helpen op:  
 

o Maandag 5 november 2018 
o Maandag 7 januari 2019 
o Maandag 11 februari 2019 

o Dinsdag 23 april 2019 
  

 
 


