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VOORLEES-
WEEK 
Vorige maand schreven wij 

al een artikeltje over de 

voorleesweek. Aan het begin 

van deze maand was de 

voorleesweek nog niet voorbij. 

Bij de kleuters kwamen 

mama’s en papa’s langs om 

voor te lezen in de klassen, dit 

werd een heel fijn moment. 

De lagere klassen konden 

ook genieten van een goed 

verhaal. Een leerkracht/

ouder dat graag wou 

voorlezen nam een groepje 

kinderen bij hem/haar. Na 

het voorlezen werd er even 

op het verhaal gereflecteerd. 

In de tweede graad waren de 

leerlingen vooral onder de 

indruk van het verhaal ‘de 

woordfabriek’. In dit verhaal 

moest je woorden kopen, 

sommige woorden waren 

heel duur, anderen kon je in 

de vuilnisbak vinden. Soms 

moest je woorden jaren 

opsparen zodat je ze op het 

juiste moment zou kunnen 

gebruiken. In de wereld van 

de grote woordfabriek was 

het heel erg stil, misschien 

kunnen onze leerlingen hier 

nog iets van leren voor in de 

klas. 

——

SINTERKLAAS
OP SCHOOL! 
Op 6 december kregen we 

weer hoog bezoek in de 

Parkschool. De leerlingen van 

de kleuter en lagere school 

kregen om de beurt bezoek 

in hun klas van de Sint en 

zijn pieten. Een paar weken 

voor de sint kwam kregen 

we slecht nieuws te horen. 

De pakjespiet was in Spanje 

achtergebleven. Hij was 

verstoppertje aan het spelen 

en vergat dat de boot ging 

vertrekken. De leerlingen van 

de lagere school moesten de 

pakjespiet helpen om tot op 

school te geraken met alle 

mogelijke vervoersmiddelen. 

Eind goed, al goed want 

dankzij de leerlingen geraakte 

de piet net op tijd op school 

met de pakjes. We zongen 

samen een liedje voor de sint 

en de pieten, het werd een 

heel fijne dag.

——
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ONDERBOUW
MAAKT SAMEN
EEN VERHAAL
De sint is in het land, en dit 

mag geweten zijn. Tijdens 

de voorleesweek leerden wij 

bij over de Kamishibai, dit is 

een Japans verteltheater. 

Je schuift de prenten er in 

en kan ze dan voorlezen. Op 

de voorkant staat een mooie 

tekening en op de achterkant 

staat de tekst die je op dat 

moment moet voorlezen. De 

kinderen van de onderbouw 

gingen hier samen mee aan 

de slag. Zij maakten samen 

in groepjes een kamishibai 

voor het verhaal ‘Sint is dik’. 

Het was een heel grappig 

verhaal waar de Sint te 

veel koekjes at en niet meer 

door de schoorsteen kon. De 

leerlingen gaven hun eigen 

interpretatie aan het verhaal 

en dit zorgde voor 4 mooie 

kamishibai. De onderbouw 

gaat proberen om wat 

vaker samen te werken, de 

leerlingen vonden dit alleszins 

leuk.

——

JARIGEN
VAN DE MAAND 
Onthaalklas Trust & Testimony 

3de kleuterklas Assia 1ste 

leerjaar Alicia & Naella 2de 

leerjaar Mariama 3de leerjaar 

Rebeca & Shirine 4de leerjaar 

Mohamed & Youssef 6de 

leerjaar Imrane, Hatim & 

Jaydae

——
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PENNEN-
VRIENDJES
(VOOR HET
LEVEN?) 
De leerlingen van de derde 

en de vierde klas ontdekten 

iets heel leuk. Ze sloegen de 

handen in elkaar om samen 

een brief te schrijven. De 

juffen van de tweede graad 

vonden een klasjes in Kortrijk 

waar ze mee kunnen pennen. 

In september schreven 

de leerlingen uit de Sint-

Josefschool in Kortrijk een 

briefje naar de leerlingen van 

ons derde en vierde leerjaar 

om zich voor te stellen. We 

leerden over hun hobby’s, 

favoriete eten, … In november 

was het aan ons om een 

brief terug te schrijven. Wij 

wachten nu vol enthousiasme 

op hun nieuwe brief.  

——

HO-HO-HO
Op 16 december organiseerde 

de Parkschool een mooie 

kerstmarkt. De juffen waren 

heel kerstig gekleed en de 

leerlingen genoten hiervan. 

De verschillende klassen 

zorgden voor verschillende 

etenswaren. De kleuterjuffen 

verkochten samen 

snoepbrochettes, nacho’s 

maar ook pakjes. Hier kon je 

als het ware een pakje ‘vissen’ 

in de boom. In de lagere 

school werkten sommige 

klassen samen en anderen 

apart. Alle klassen wonnen 

een aantal centjes om iets 

leuks mee te doen. 

Op 20 december vierden wij 

allemaal samen feest op 

school, het was Kerst! De 

leerlingen van het vierde 

leerjaar brachten het 

kerstverhaal voor ons, ze 

deden dit heel goed. Daarna 

werd er in de klassen gevierd. 

Sommige klassen vierden 

samen, anderen vierden 

apart, het werd een hele fijne 

dag!

——

ONZE
ZINTUIGEN
ONTDEKKEN 
In de eerste graad ontdekten 

de leerlingen hun zintuigen. 

De juffen van de eerste 

graad zorgden voor een heus 

hoekenwerk. In elke hoek kon 

je aan de slag met één van je 

zintuigen. 

• Neus, ruiken:

De leerlingen speelden een 

ruik-memory. 

• Handen, voelen:

De leerlingen voelden in een 

voeldoos.

• Oren, horen:

We speelden een luister-

memory. Iemand moest 

geluiden maken met zijn/

haar handen en voeten en de 

andere leerlingen moesten op 

zoek gaan naar het prentje 

dat hierbij hoorde. 

• Mond, proeven:

We mochten een aantal 

dingen proeven, raden wat 

het was en vertellen wat wij 

ervan vonden. 

• Ogen, zien:

We konden in een hoekje 

op zoek naar bepaalde 

onderdelen van een prent, 

we lieten ons ook beetnemen 

door gezichtsbedrog. 

——
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NIEUWS
UIT L5
Tijdens de lessen van 

Nederlands heeft het vijfde 

leerjaar gewerkt rond lezen 

en verschillende Belgische 

schrijvers, zoals Patrick 

Lagrou, Bettie elias, Marc 

de Bel en Paul van Loon.  We 

hebben dan ook een brief 

naar hen geschreven, die we 

gepost hebben  Nu wachten 

we op hun antwoord.

Begin december kregen 

het vijfde en zesde leerjaar 

bezoek Van de heldentoer van 

Habekrats. De heldentoer 

is een krachttoer voor het 

psychisch welbevinden van 

kinderen. Habekrats wil 

scholen helpen door een sterk 

project aan te reiken. Het zet 

jongerenbendes hun kracht.

——
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NIEUWS
UIT L1&L2
Blitz : De kinderen van 1 en 

2 hebben de sintenshake 

geleerd. Het ging over 

genderneutraal speelgoed. 

Doordat ze zo goed dansten 

kwam de zanger van Blitz op 

bezoek.

Schoolgrappeling: Luis 

kwam ons een initiatie geven 

rond Braziliaanse jinjutsi. 

We leerden verschillende 

houdingen zoals koala, paard, 

krokodil, duizendpoot. 

Op donderdag 19 december 

gaan 1 en 2 een toernooi doen 

tegen andere klassen.

——

KINDEREN
HELPEN BIJ
HET
ZELFSTANDIG
LEREN
Kinderen leren zelfstandig 

leren met een stappenplan 

dat structuur biedt. Bouw ze 

ook in alledaagse situaties in 

en maak van kinderen echte 

probleemoplossers.

Je kan dit op internet ook 

vinden van allerlei figuren 

die je kind misschien meer 

aanspreken…  

——
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PROJECT-
GROEP PESTEN
Vorig jaar tijdens de 

dialoogmomenten 

informeerden we jullie over 

het FARO-project.  Door een 

gebrek aan subsidies kon het 

clb ons deze ondersteuning 

niet meer bieden. Dit was een 

teleurstelling. We gingen  in 

de vakantie op zoek naar 

andere manieren om toch op 

een goede manier te werken 

aan het welbevinden van jullie 

kinderen en aan een juiste 

aanpak bij probleemgedrag.

Enerzijds volgt juf Ann hiervoor 

nu een bijscholing rond de 

pijlers van “nieuwe autoriteit”, 

waar ook het FARO-project 

op steunde.  Het is onze 

bedoeling om  stilaan steeds 

meer en meer deze visie toe 

te passen op onze school.  Dit 

zal in de loop van het volgende 

schooljaar nog meer voelbaar 

zijn.  Het zal een werk van 

lange adem zijn, zeker als we 

dit op een goede manier  willen 

implementeren in onze school.  

We doen al vele dingen op een 

goede manier en goede dingen 

blijven we behouden, maar 

het is  vooral de bedoeling 

om de inhouden van “nieuwe 

autoriteit en geweldloos 

verzet” bewust te integreren en 

toe te passen in onze omgang 

met de kinderen en dit door 

alle leden van ons team.  

Anderzijds zijn we dit jaar ook 

gestart met een projectgroep 

“pesten” . Deze heeft als doel 

een school te worden waar 

niet gepest wordt en waar de 

leerlingen zich goed voelen.  

Een expert, twee leerkrachten, 

de zorgcoördinator en de 

directeur zitten in deze 

“denktank/werkgroep”.  

Momenteel analyseren we de 

beginsituatie van de school  

zodat we op een doordachte 

manier kunnen werken 

aan acties.  Wanneer het 

nodig is om ook op schools 

niveau te werken, zullen 

we hierbij geïnteresseerde 

ouders uitnodigen via het 

oudercomité.  Samen met jullie 

en de leerlingen komen we 

immers tot betere resultaten.

Wat betekent dit nu 

concreet  ?  

We gaan niet meteen tips 

geven en acties organiseren.  

We willen vertrekken vanuit 

een grondige analyse en van 

daaruit, voor onze school en 

vanuit de context van onze 

leerlingen, acties plannen, 

zowel op preventief als op 

curatief vlak.  Momenteel 

houden de leerkrachten 

hiervoor “kindgesprekken” 

met de leerlingen.  We willen 

immers zicht krijgen op het 

welbevinden van de kinderen, 

we willen weten hoe ze zich 

voelen op onze school. 

 Dat betekent niet dat we 

niet ingrijpen als er zich nu 

problemen voordoen. Jullie 

kunnen steeds terecht op 

onze school. Leerlingen 

en leerkrachten met een 

pestsituatie in de klas kunnen 

rekenen op de steun van 

de zorgcoördinator en de 

directeur. Het is ook belangrijk 

dat jullie betrokken worden bij 

elke stap die er gezet wordt 

als het echt om pesten gaat.  

Een transparante werking 

vinden we immers belangrijk. 

Wanneer jullie een probleem 

opmerken spreken jullie best  

in de eerste plaats steeds de 

klasleerkracht aan, maar jullie 

kunnen ook altijd terecht bij 

de zorgcoördinator en de 

directeur.

De leerkrachten zijn steeds 

aanspreekbaar tussen +/- 8.00 

en 8.25 u en direct na school.  

De zorgcoördinator en/of 

directeur zijn steeds op school 

tussen 8.00 en 8.25 u. en tot 16 

uur.  Jullie kunnen ook steeds 

mailen naar zorg@parkschool.

be of een afspraak maken op 

het  nummer 02 344 54 49. 

——
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JANUARI — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?
?? ? januari ‘Veilig in het verkeer!’ Alle leerlingen

dinsdag 7 januari
Vergadering oudercomité 
om 19:30

Ouders 
& leerkrachten

vrijdag 10 januari

Info-moment ouders
Eetzaal Parkschool 8:40

Alle ouders

Zwemmen 4de leerjaar

woensdag 15 januari Bibliotheekbezoek 5de & 6de leerjaar

donderdag 16 januari Kleutertuin
Onthaalklas & 
1ste kleuterklas

vrijdag 17 januari Zwemmen 4de leerjaar

maandag 20 januari

Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

Ziekenhuisclowns op school Alle klassen

vrijdag 24 januari Zwemmen 4de leerjaar

vrijdag 31 januari Zwemmen 4de leerjaar

Vanaf januari 2020 zullen er vanuit de school of klas zo weinig 

mogelijk papieren mededelingen meegegeven worden.  

Nog niet aangemeld? Doe dit zo snel mogelijk via www.

parkschoolvorst.smartschool.be

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Ga naar www.

parkschool.be 

-> rechts onderaan: wachtwoord vergeten 

-> vul de fiche in!


