
	

 
 

 
 
 
Maandbrief: september 
  
 

 
De vakantie is gedaan, de school is klaar! 
 
Welkom aan alle kleuters en hun ouders. We gaan er niet alleen een “fleurige” start van maken 
maar eveneens een “fleurig” schooljaar! 
 
In deze maandbrief geven we u: 

- Wat u zeker moet weten. 
- Belangrijke data: Wat we al zeker weten. 
- Toch nog even opfrissen. 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Wat u zeker moet weten: 

 
 

Op tijd komen is een vorm van beleefdheid! Wie te laat komt, stoort de activiteiten. 
 
Alle kleuters worden ten laatste om 8.40u op school verwacht. 
Op dat moment sluiten we voor de veiligheid van onze kleuters de 
speelplaatspoort. 
 
Wie na 8.40u op school aankomt, zal (vergezeld van de ouders) in de inkomhal 
moeten wachten tot 8.50u.  

De 4- en de 5-jarige kleuters zullen nadien alleen naar hun klas moeten gaan. 
De ouders van de 2,5- en 3-jarige kleuters brengen de kinderen tot aan de klas en zorgen dat de 
jas en de boekentas op hun plaats hangt en staat. Wij vragen uitdrukkelijk de leerkracht niet te 
storen bij het onthaal van de kleuters.  
 

 
De eerste schoolweek: 
 

Maandag 2 september:  
Alle ouders brengen de kinderen tussen 8.25u en 9.00u tot aan de klas. Zo kan er op die 
eerste dag rustig afscheid genomen worden. Maak het afscheid niet te lang. Dikke knuffel, 
dikke zoen en …. dag mama, dag papa !!  
PS er is zeker ook al voorbewaking vanaf 7.30u. (via de speelplaats) 
 
Vanaf dinsdag 3 september  
Alle kleuters worden op de speelplaats verwacht voor 8.40u. Zij wachten daar op hun juf tot 
de schoolbel gaat. 
 
Alleen de 2,5-jarigen mogen steeds tot aan de klas gebracht worden tussen 8.25u en 
8.40u.   

 
 

10-uurtje 
Vanaf dit schooljaar brengen de kleuters (net zoals de lagereschoolkinderen) 
voor hun 10-uurtje, geen koek meer mee naar school maar wel een stukje 
fruit van thuis. 
 
Indien er projecten rond fruit worden georganiseerd door de overheid: tutti 
frutti, oog voor lekkers, zijn wij als eerste van de partij! 

 

 
Elke kleuter die naar huis gaat, geeft een hand aan de leerkracht. Dit is in de 
eerste plaats een vorm van beleefdheid maar tevens een extra controle door de 
leerkracht.  
Ook in de nabewaking geldt deze regel.    
 

 

 

Jarig !!!!! 
Trakteren mag, maar wij laten niet toe dat de jarige kleuter nog extra 
individuele pakjes uitdeelt aan zijn/haar klasgenootjes.   
 



	

De buitenschoolse kinderopvang: de KUBUS 
1. registreren 

Registreer dan je kind via www.i-school.be/mortsel/registreren of via www.mortsel.be of via 
een papieren exemplaar (vragen aan het stadsonthaal – stadsplein 2, Mortsel) 
Je kan op locatie een afspraak met de hoofdbegeleidster maken. Je krijgt dan alle hulp en uitleg 
en een rondleiding. 
 

2. inschrijven 
a. Inschrijven moet niet voor de naschoolse opvang op maan-, dins-, donder- 

en vrijdag. 
b. Wie de naschoolse opvang op woensdag wilt gebruiken, MOET ingeschreven 

zijn.  Dit kan je doen tot  voorgaande vrijdag 12u. www.i-school.be/login 
   

GSM:  coördinator buitenschoolse kinderopvang:   Goele Reynders:   03 444 17 78 
GSM:  hoofdbegeleidster Kubus:   Sophie Fournier:  0498 88 57 19 

 
Wij verzamelen nog steeds kosteloos materiaal om te knutselen.  
Op dit moment hebben we nog nood aan: 
Ronde kaasdoosjes, kleine kartonnen doosjes, 
keukenrollen en schelpjes.  
Wie dit voor ons heeft, mag het de school bezorgen en zijn de 
knutselaars u dankbaar. 

 
 

 
medicijnen op school 
Een ziek kind hoort niet thuis op school.  
Ouders bespreken met de directie wanneer hun kind uitzonderlijk medicijnen overdag 
moet innemen. Zonder een attest van de dokter, zal er geen gehoor gegeven worden 
aan de vraag. 
 
 

Ouders maken mee de school:  
 
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 woensdag 
4 september 2019 om 20.30u. in de leraarskamer van de lagere school) 
 

 

 

Informatieavond  
Wil je graag weten wat je kind op school doet?   
Kom dan op woensdag 11 september 2019 om 20u naar school.  
Je maakt kennis met de juf, de andere ouders en de klaswerking van jouw kleuter! 
 

Luizencontrole na elke vakantie 
Gezocht:  

Ouders die elke eerste schooldag na een vakantie (4 nov., 6 jan., 2 ma, 
20 apr.) om 9u kinderen komen controleren op luizen.  
U moet daar niets speciaal voor kunnen. Enkel goede ogen hebben of een 
goede bril!     
Kandidaat? Laat het weten. parkschoolkleuter@mortsel.be 
 



	

Een leuk weetje 
Vanaf dit schooljaar zullen alle kleuters om de drie weken georganiseerd met 
de dieren bezig zijn. In een kleine groep gaan ze naar de dieren: angst 
overwinnen, aaien, eten geven, … alles onder begeleiding en op maat van elke 
leeftijd. U hoort er nog van! 
 

 
NOTEER ALVAST:  
Zaterdag 21 september = klusdag 
Iedereen die van gezelligheid houdt en ook graag wat wilt 
klussen is van harte welkom. 
Informatie volgt! 
 
 
Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 
 

Als je wil parkeren, kan je best verder de straat inrijden of achter de hoek je wagen achterlaten. 
Nooit op het voetpad parkeren, dit brengt voetgangers in gevaar! 

 
De Lusthovenlaan is een enkelrichtingsstraat. Alle voertuigen dus ook voor fietsen mogen 
alleen vanaf de Mechelsesteenweg in de straat rijden! 

 
Vanuit de school richting Mechelsesteenweg moet je het voetpad gebruiken met de fiets 
aan de hand. 

 
Nog even geen hinder: 
De werken aan het stadsterras zijn uitgesteld tot april 2020. Dus “het naar 
school komen” zal nog even niet gehinderd worden door het werkverkeer. 
 
 

 

 
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. 

 
MDO (multi disciplinair overleg) 
 De leerkracht, de zorgcoördinator, de directie en het CLB bespreken kleuters 
met een zorg op een MDO.   
Op deze manier krijgt de klasleerkracht feedback en kunnen er nieuwe acties 
ondernomen worden om de kleuter te begeleiden. 
 
De ouders van de kinderen die op het MDO besproken worden, zullen steeds op 
voorhand verwittigd worden. 
En uiteraard zullen deze ouders na het MDO de nodige informatie krijgen van de leerkracht of 
zorgcoördinator. 
 
 
 

Geen schooltoelagen meer aanvragen 
• Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag voor een 

schooltoelage voor je kleuter, lager en secundaire leerling indienen.   Wanneer 
u voor uw kinderen recht hebt op een schooltoelage dan zal dat gebeuren via 
je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 
• Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen 

via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat 
informatie. 



	

 

Belangrijke data 
Wat we al zeker weten 

 
Activiteiten 

WANNEER WAT 
Woensdag 11 september 2019 Informatieavond voor de ouders 
Vrijdag 20 september 2019 Strapdag 
Zaterdag 21 september 2019 Klusdag 
Donderdag 24 oktober 2019 Grootouderfeest K2 
Vrijdag 10 januari 2020 Nieuwjaarsdrink 
Zaterdag 2 maart Klusdag 
Donderdag 26 maart 2020 Schoolreis voor de K3’s  
Woensdag 1 april 2020 Lentepicknick voor de ouders en kleuters van de K1’s 
Zaterdag 7 april 2020 Klusdag 
Nog in beraad SCHOOLFEEST 
Donderdag 4 juni 2020 Mamafeest voor de I1’s  
Donderdag 4 juni 2020 Schoolreis voor de K1’s en K2’s 
Zaterdag 13 juni 2020 Klusdag 
Vrijdag 26 juni 2020 Diplomafeest voor de laatste kleuterklassers 

 
 
Naar toneel  

WANNEER WAAR WAT WIE 
24 september 2020 Op school “Grijsje” door Wouter 

Wuyts 
2,5- en 3-jarigen  I1’s 
en K1’s 

6 november 2020 het Mark Liebrecht 
centrum 

“Licht” door tout petit 5- jarigen K3’s 

16 januari 2020 het Mark Liebrecht 
centrum 

“Click” door sprookjes 
enzo 

4-jarigen K2’s 

28  januari 2020 het Mark Liebrecht 
centrum 

“Mijheer blauwhemel” 
door Salibonani 

3-jarigen K1’s 

2 maart 2020 het Mark Liebrecht 
centrum 

“Snow” door K.A.K. 4- 5-jarigen K2’s en 
K3’s 

15 juni 2020 Op school “Kom je me helpen” 
door Wouter Wuyts 

2,5- en 3-jarigen   I1’s 
en K1’s 

 
 
Geen school 

 
 
Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar met leuke activiteiten, goede 

communicatie en vooral met veel plezier. 
Het Parkschoolteam 

WANNEER WAAROM 
maandag 30.09.'19 FACULTATIEVE VERLOFDAG             
Van ma 28.10.'19 tem vrij 01.11.'19 HERFSTVAKANTIE   
Maandag 11.11.'19 WAPENSTLSTAND                
Woensdag 20.11.'19 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG            
Van ma 23.12.’19 tem 03.01.’20 KERSTVAKANTIE   
Vrijdag  31.01.'20 FACULTATIEVE VERLOFDAG           
En Van ma 24.02.’20 tem 28.02.’20 KROKUSVAKANTIE 
Vrijdag 13.03.’20 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG           
Van ma 06.04.’20 tem vrij 17.04.’20 PAASVAKANTIE 
Vrijdag 01.05.’20 FEEST VAN DE ARBEID                         
Donderdag 21.05.’20 O.L.V.- HEMELVAART                            
Vrijdag 22.05.’20 VRIJE DAG                                           
Maandag 01.06.’20 PINKSTERMAANDAG 
dinsdag 30 juni 2020: 12.15u START ZOMERVAKANTIE 


