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DECEMBER — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?
maandag 2 december Infomoment inschrijvingen Alle nieuwe ouders

dinsdag 3 december

Infomoment schoolrijpheid
Ouders van kinderen 
vd 3de kleuterklas

Vergadering oudercomité
om 19:30 

Ouders
& leerkrachten

vrijdag 6 december Sinterklaas Alle leerlingen

dinsdag 10 december
Personeelsvergadering
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

woensdag 11 december

Babbelkaffee Alle ouders

Bibliotheekbezoek 5de & 6de leerjaar

donderdag 12 december Medisch onderzoek 4de leerjaar

vrijdag 13 december Zwemmen 5de leerjaar

maandag 16 december Kerstmarkt
Alle leerlingen en 
alle ouders

dinsdag 17 december Atelier 5de & 6de leerjaar

donderdag 19 december Rapport - doorloopmoment Alle klassen

vrijdag 20 december

Zwemmen 5de leerjaar

Start kerstvakantie 
(vanaf 15u30)

Alle klassen
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ATELIER
GABRIËL KURI 
Tijdens de maand oktober 

gingen reeds verschillende 

klassen naar het Atelier van 

Gabriël Kuri. Tijdens de maand 

november waren nog een 

paar klassen aan de beurt. 

Het eerste, tweede en derde 

leerjaar kreeg elk op een 

andere dag een rondleiding op 

de tentoonstelling van Gabriël 

Kuri. Deze kunstenaar werkt 

de hele tijd met gevonden 

voorwerpen. Het was heel 

interessant om te zien hoe hij 

werkt rond compositie. In de 

namiddag waren de leerlingen 

aan de beurt. Dan mochten 

zij ook een kunstwerk maken 

met bestaande materialen. De 

leerlingen leerden veel rond 

sorteren en recycleren en 

gingen ook aan de slag met 

kleuren en composities. 

——

HALLOWEEN
OP SCHOOL
– LEKKER
GRIEZELEN
Alle klassen van de school 

namen deel aan het 

halloweenfeest. Het werd 

een heus feest. De kinderen 

van de kleuterschool leerden 

alles rond schaduw en 

schimmenspelen. Op het einde 

van de dag vierden ze samen 

feest, het werd een hele 

fi jne dag. In de lagere school 

konden alle klassen zelf iets 

doen in hun eigen klas. In 

de namiddag was het dan 

fi lmnamiddag en konden de 

kinderen kiezen welke fi lm ze 

het liefst wilden zien. 

——
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SPEELGOED-
MUSEUM
K3 EN L1 
Zoals jullie reeds weten 

werken de leerlingen van 

het derde kleuterklasje vaak 

samen met de leerlingen van 

het eerste leerjaar. Deze keer 

hadden de juffen iets in petto 

voor hun leerlingen. Beide 

klassen trokken samen naar 

het speelgoedmuseum. Met 

de tram vertrokken ze op 

school richting een fi jne dag. 

De leerlingen amuseerden 

zich heel hard en ontdekten 

verschillende stukken 

speelgoed door de jaren heen. 

Hier konden ze eens spelen 

met speelgoed dat ze niet 

kennen of thuis niet hebben 

liggen. 

——

SAMEN-
WERKING L3
& L4
Het derde en het vierde 

leerjaar slaat de handen in 

elkaar. In het eerste trimester 

werkten de leerlingen in 

groepjes een toneelstukje uit. 

Dit trimester doen we eens 

iets anders. De leerlingen 

vinden een eigen choreografi e 

uit, deze zullen ze binnenkort 

dan moeten voordoen aan 

de andere leerlingen van de 

klas. Het gaat vlot en iedereen 

werkt goed mee. Daarnaast 

schrijven de kinderen van 

het derde en vierde leerjaar 

samen aan brieven. Deze 

brieven zijn voor onze 

pennenvrienden, kinderen 

uit het derde leerjaar van de 

Sint-Josefschool in Kortrijk. 

Het is echt heel fi jn om 

brieven te sturen waar we 

degelijk antwoord op kunnen 

verwachten. Wij wachten vol 

spanning op onze volgende 

brieven. 

——
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AL DOENDE
LEERT MEN
HET BEST 
Enkele leerlingen van de 

Freinet school te Vorst 

kwamen op maandag 18 

november hun ‘burgerschap’ 

opnemen in onze school. Hier 

zien we onze oud-leerlinge 

Dune aan het werk in het 

zesde leerjaar! Zij kwam juf 

Griet helpen in de klas en 

vertelde ons ook over haar 

ervaringen in het secundair! 

Het was heel boeiend en 

interessant! En uiteraard 

een leuk weerzien! In de 

kleuterklassen en de eerste 

graad helpt Wiame een 

handje, in de tweede graad 

Adrien. Deze leerlingen zullen 

gedurende vijf weken elke 

maandag namiddag in de 

klassen komen helpen. 

——

NAAR DE BIB
MET DE ZESDE
KLAS 
Onze leerlingen van het zesde 

leerjaar gaan maandelijks 

naar de bib van Vorst. 

Binnenkort hebben ze ook 

een boekbespreking! Wij 

proberen onze leerlingen 

aan te moedigen om veel te 

lezen: weetboeken, romans, 

gedichtenbundels, strips,... 

lezen kan zo leuk zijn! 

——

NAAR SCHOOL! 
Tips om op tijd op school te 

geraken!

Wij vinden het heel storend 

dat kinderen te laat op school 

komen.

Het onthaal in de klas is 

belangrijk: dat zorgt voor 

goede start van de dag en een 

vaste structuur. 

Daarom willen we hier een 

paar tips geven om op tijd te 

komen. 

——

TIP 1

Sta zelf iets eerder op.

TIP 2

Zet de ontbijtspullen de avond 

ervoor al klaar.

TIP 3

Vul de brooddozen de avond 

ervoor al.

TIP 4

Laat je kinderen meehelpen.

TIP 5

Op tijd naar bed!
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1ste leerjaar

De leerlingen vierden feest in 

de klas! 

3de & 5de leerjaar 

De leerlingen van het derde en 

het vijfde leerjaar werkten voor 

de eerste keer dit schooljaar 

samen. De juffen werkten 

een hoekenwerk uit, elke 

leerling kon dan kiezen voor 

twee hoeken waar ze graag 

in wilden werken. Sommige 

leerlingen bakten, ze konden 

kiezen tussen het maken van 

pompoensoep of het maken 

van koekjes. Andere leerlingen 

kozen eerder voor knutselen: zij 

maakten een griezelkandelaar, 

een lantaarn of naaiden een 

spookje. Doorheen de hele 

voormiddag werd er een 

rode draad gehanteerd: een 

gek skelet was aangekomen 

op onze school om samen 

Halloween te vieren. Dit skelet 

was heel verdrietig omdat 

iedereen bij haar thuis tegen 

haar was, ze vonden allemaal 

dat ze zich moest aanpassen. 

Samen met de leerlingen 

kwamen we tot de conclusie 

dat iedereen gelijk is en dat je 

moet kunnen zijn wie je wilt 

zijn. 

4de leerjaar

De leerlingen van het vierde 

leerjaar werkten ook in 

hoekenwerk op de dag van 

Halloween, ook zij maakten 

lekkere pompoensoep! Wat 

is het leuk om eens samen te 

kunnen koken. Indien je niet zo 

graag kookt kon je er ook voor 

kiezen om te tekenen en te 

knutselen. Voor ieder wat wils 

dus! 
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FEESTEN
MET DE
GROOTOUDERS
VAN DE
KLEUTER-
SCHOOL. 
De leerlingen van de 

kleuterschool nodigden 

tijdens de week van de 

grootouders hun oma’s 

en opa’s uit om samen te 

komen vieren op school. Het 

hele kleuterteam werkte 

gedurende twee volle weken 

aan dit feest. Ze oefenden 

dansjes en maakten zelf hun 

kostuums. De grootouders 

werden verwacht in de grote 

zaal waar de leerlingen twee 

dansjes opvoerden. Eentje 

ging over roodkapje en het 

ander over het verhaal 

van de zeven geitjes. Na 

de opvoering gingen de 

kinderen samen met hun 

grootouders naar het park, 

hier raapten ze blaadjes en 

vruchten waarmee ze een 

herfstmandala maakten. 

Daarna was er nog een groot 

feest in de eetzaal. Iedereen 

heeft hier heel hard van 

genoten, het was een fi jne 

dag. 

——

LEERLINGEN
VAN DE EERSTE
GRAAD NAAR
HET BOS. 
De leerlingen van de eerste 

graad gingen samen naar 

het bos op 7 november. Ze 

namen de tram tot daar 

en wandelden dan het hele 

bos rond. Jammer dat het 

weer niet helemaal meezat, 

gelukkig hadden de leerlingen 

een lekker warme jas en 

regenlaarzen aan. Ze vonden 

verschillende dingen in het 

bos en bouwden kampen 

met takken. Niets fi jner dan 

even in de natuur te kunnen 

ravotten. Deze uitstap is 

zeker voor herhaling vatbaar. 

——
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STUK
FRUIT/SOEP 
Net zoals vorig schooljaar 

willen we tijdens de 

wintermaanden (december – 

februari) verse soep voorzien 

voor alle leerlingen. 

Wekelijks verse soep voor uw 

zoon/dochter… 

Daarvoor hebben we jullie 

hulp nodig…

Kan jij je één of meerdere 

weken vrij maken tijdens een 

voormiddag (tussen 10u en 

12u30), geef dit dan graag 

door aan juf Tania. Alvast heel 

veel dank!

Net zoals de voorbijgaande 

jaren krijgen de kinderen van 

de Parkschool wekelijks een 

stuk fruit.

Dankzij een subsidie die we 

verkrijgen via de gewestelijke 

overheidsdienst Brussel is dit 

project voor ALLE leerlingen 

20 weken lang volledig GRATIS!! 

De verdeling van het 

fruit is voorzien op 

vrijdagvoormiddag. We 

zoeken mama’s/papa’s 

die bereid zijn om het 

fruit te verdelen voor de 

verschillende klassen. 

(wassen, snijden, verdelen,…)

Kan je je vrijmaken op 

vrijdagvoormiddag (tussen 

9u en 10u), geef dit dan graag 

door aan juf Tania. Alvast heel 

veel dank!

——

JARIGEN
VAN DE MAAND 
1ste & 2de kleuterklas Naira 

Salmane, Sophia & Leticia 3de 

kleuterklas Sofi a 1ste leerjaar 

Kameron & Gilles 2de leerjaar 

Rayan, Coline & Noah 3de 

leerjaar Omar & Ana Ester 4de 

leerjaar Adam, Nizalia & Juf 

Dalila 5de leerjaar Iker & Flavio 

6de leerjaar Sara

——

VOORLEZEN
IS SUPER FIJN! 
Van 16 tot 24 november was 

het voorleesweek. Voorlezen, 

dat is leesplezier doorgeven 

aan jong en oud. Tijdens de 

“Voorleesweek” zet “Iedereen 

Leest” graag het belang én 

het plezier van voorlezen 

in de kijker.Ook onze school 

nam hieraan deel. De ouders 

werden uitgenodigd om een 

verhaal voor te lezen. Dit was 

een leuk momentje voor de 

kinderen. Ze genoten van de 

verhalen en van de “nieuwe” 

juffen of meesters die zelf 

ook genoten van dit initiatief. 

Wij willen iedereen nog eens 

bedanken die hiervoor de tijd 

kon maken… Hierover in het 

volgende krantje meer! 

Wij hopen dat jullie ook 

thuis hiervoor tijd maken. 

Voorlezen heeft een positief 

effect op taalontwikkeling 

en woordenschat. Door voor 

te lezen komen kinderen in 

contact met een ander soort 

woordenschat, omdat de 

taal in boeken vaak anders 

is dan de taal die kinderen 

in het dagelijkse leven 

horen. Ze leren zo nieuwe 

woorden en complexere 

zinnen kennen. Het voorlezen 

mag zeker ook in de eigen 

moedertaal. Kinderen die 

hun thuistaal goed beheersen 

hebben het makkelijker om 

Nederlands of een andere 

taal te leren. Daarom is 

voorlezen in de eigen taal heel 

belangrijk. Ook de emotionele 

ontwikkeling van een kind 

vaart wel bij voorlezen. Het 

voorleesmoment is een intiem 

moment tussen ouder en kind 

en dat bevordert de band 

tussen beiden. Het biedt een 

kind rust en veiligheid.

——


