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FLUO-ACTIE
OP SCHOOL 
Alle klassen van de lagere en 

de kleuterschool hebben heel 

hard hun best gedaan om met 

hun fluojasje naar school te 

komen. De meeste klassen 

zullen dus kunnen meedoen 

aan het fluofeest. Daar zullen 

ze fijne activiteiten kunnen 

doen, er komen verschillende 

hoeken in het thema fluo. 

De leerlingen mogen die dag 

ook verkleed komen in alle 

verschillende fluokleuren. 

Op de dag van het fluofeest 

vieren wij ook carnaval. 

Het is heel fijn dat sommige 

kinderen zelf na het project 

nog met hun jasje naar school 

komen. Wij kunnen dit alleen 

maar aanmoedigen.

——

KOKEN IN
THEMA LIEFDE
In de onthaalklas werd met 

Valentijn gekookt. De kinderen 

maakten samen met de juffen 

pannenkoeken in de vorm 

van een hartje. Aangezien de 

vakantie er aankomt merken 

wij dat er vaker conflicten 

ontstaan. Het is dan extra 

leuk om een beetje liefde in 

de lucht te strooien en leuke 

momenten samen door te 

brengen. De pannenkoeken 

waren niet alleen heel mooi 

maar ook extreem lekker!

——
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ENKELE
NIEUWTJES
UIT HET
VIJFDE
LEERJAAR:
We hebben nieuws gehad van 

enkele jeugdboekenschrijvers 

waar we naar geschreven 

hebben.  Onder andere Marc 

de Bel en Paul van Loon namen 

de tijd om onze brieven te 

beantwoorden!

Deze maand hebben we 

gewerkt rond de thema’s 

‘Ik hou van gebouwen’ en 

‘Kunstige Kids’.  We kregen 

bezoek van een architect 

in de klas die geduldig 

antwoorden op onze vragen 

rond architectuur. We kwamen 

onder andere meer te weten 

over hoe je architect wordt, 

wat een architect allemaal 

moet doen en of je als architect 

alleen werkt. Ze vertelde ons 

ook vol trots dat ze een deel 

van de binneninrichting  voor 

haar rekening mocht nemen 

van het nieuwe kantoorgebouw 

van een bank dat wordt 

gebouwd aan de Bozar.

Verder zijn we naar de 

tentoonstelling van Keith 

Haring geweest.  Keith Haring 

is een kunstenaar die leefde 

in New York en vooral kunst 

maakte in de jaren 80.  Door 

zijn kunst probeerde hij 

bepaalde taboes te doorbreken 

en spreekbaar te maken, 

zoals apartheid, racisme, 

homosexualiteit en AIDS.  Hij 

begon zijn carrière als street-

artist, hij schilderde op grote 

billboards die niet gebruikt 

werden.  Keith Haring wou 

dat zijn kunst voor iedereen 

toegangkelijk was.  Wij 

bezochten de tentoonstelling 

gewapend met een boekje met 

uitleg, kleurpotloden, schaar en 

lijm.

We zijn ook nog naar het 

stadion van Royale Union 

Saint-Gilloise geweest waar 

we uitleg kregen en een kijkje 

mochten nemen achter de 

schermen.  We kwamen zo 

bijvoorbeeld te weten dat deze 

ploeg de derde grootste ploeg 

van het land was met heel veel 

landstitels en dat ze de ambitie 

hebben om binnen enkele jaren 

te promoveren naar de eerste 

klasse.  we kregen ook allemaal 

een toegangsticket om een 

match te gaan bijwonen!

Ook hebben we een toneelstuk 

gezien van FAT boys.  Dit 

ging over een hyperkinetische 

jongen die het moeilijk 

heeft om te integreren in de 

maatschappij.  Het was een 

heel interactief toneelstuk, er 

gebeurde van alles op en rond 

het toneel.

Vandaag bezocht het vijfde 

leerjaar de tentoonstelling van 

Keith Haring in de Bozar te 

Brussel. Gewapend met een 

boekje, schrijfgerief, schaar en 

lijm gingen ze aan de slag om 

de kunstenaar beter te leren 

kennen. Het was een zeer fijne 

tentoonstelling!

——
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METEN MET
JE LICHAAM 
In het derde leerjaar leren 

wij momenteel over ons 

lichaam, ziek zijn en genezen 

en gezonde voeding. De 

leerlingen leerden al heel veel 

over de voedingsdriehoek 

en begrijpen nu veel beter 

waarom wij om 10 uur enkel 

nog fruit eten en geen 

koekjes meer. Ze hielden 

een voedingsdagboek bij 

en nu proberen we aan de 

hand hiervan beter te eten. 

Daarnaast leerden ze heel 

veel over bijzondere lichamen. 

Wij keken vooral naar ons 

eigen en naar elkaar. Alles 

werd gemeten van top tot 

teen. Amina heeft het langste 

haar van de klas (maar liefst 

61 centimeter) en Arthur de 

grootste voeten. Op deze 

manier merkten we al gauw 

dat iedereen uniek ik en dat 

wij er allemaal anders uitzien. 

——

JARIGEN
VAN DE MAAND 
Onthaalklas Magnus 

1ste & 2de kleuterklas Len 

& Afdal 3de kleuterklas Alex 

& Alfons 1ste leerjaar Mia & 

Janna 4de leerjaar Mohamed 

& Wissal

——

PESTPROJECT 
De hele lagere school deed 

mee met de week tegen 

pesten. Wij leerden het 

nieuwe pestlied vanbuiten 

en kenden ook het dansje. De 

onderbouw en de bovenbouw 

gingen apart te werk. 

Onderbouw

Wij begonnen op 

vrijdag met een heuse 

complimentenboom. De 

leerlingen schreven iets 

leuks over elkaar en dit 

werd opgehangen. Het was 

heel productief om eens na 

te denken over de goede 

kanten van kinderen die 

je eigenlijk niet zo goed 

kent. Op maandag hielden 

wij een hoekenwerk. In de 

verschillende hoeken kwamen 

de kinderen meer in contact 

met het handje tegen pesten, 

knutselden we iets leuks 

en leerden we het dansje. 

Daarnaast organiseerden 

we ook een rollenspel waar 

de kinderen een pestsituatie 

kregen en hier zelf een 

goede afloop voor moesten 

verzinnen. We keken ook naar 

een heel interessante film 

rond pesten. De leerlingen 

kregen op het einde hun anti-

pest diploma mee naar huis.

——
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PROJECT-
GROEP
“PESTEN”
– STAND VAN ZAKEN :

WAT DOEN WE ?
Twee maanden geleden lazen 

jullie in de nieuwsbrief al over 

onze werkgroep “Pesten”.  We 

zaten in tussentijd niet stil en 

staan al een hele stap verder in 

onze analyse.  De leerkrachten 

hielden kindgesprekken en 

daar kwam heel wat informatie 

uit waarmee we aan de slag 

konden.  We maakten dan ook 

een analyse van het toezicht  

tijdens speeltijden en andere 

vrije momenten op school en 

namen ook een enquête af bij 

de leerlingen van het vierde, 

vijfde en zesde leerjaar.  Deze 

gaan we analyseren zodat we 

weten hoe onze leerlingen 

zich voelen in onze school.  

Naar de toekomst toe willen 

we o.a. de leerlingenraad 

nieuw leven inblazen zodat 

onze leerlingen meer inspraak 

krijgen in onze schoolwerking 

en dat vooral  met het oog op 

hun  welbevinden en op het 

verminderen van conflicten 

en ruzies.  Een school waar 

iedereen zich goed voelt, dat is 

waarnaar wij streven.  

Hieronder vinden jullie ook  

het verschil tussen plagen en 

pesten, want uit de gedane 

onderzoeken en gesprekken 

merken we toch op dat daar 

soms nog misverstanden over 

bestaan.  

Ook jullie kunnen deze 

misverstanden uit de wereld 

helpen door hierover met jullie 

kind(eren) in gesprek te gaan.  

Wij danken jullie alvast voor 

jullie medewerking. 

Samen school maken, dat is 

een taak van ons allemaal ! 

——
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LETTERFEEST! 
Op 19 februari vond het 

letterfeest van het eerste 

leerjaar plaats. De kinderen 

werkten hier met veel plezier 

naartoe. Ze knutselden er op 

los en staken een heus feest 

in elkaar. Heel de zaal werd 

versierd! Ze vierden samen 

met hun ouders het feit dat 

ze nu alle letters kennen. 

Buiten werden activiteiten 

voorzien en ook binnen 

waren ze steeds bezig. Wij 

zijn natuurlijk allemaal heel 

trots op hun. Als afsluiter 

kregen ze hun letterdiploma 

mee naar huis en vierden met 

kinderchampagne!

——

ook nog eens in de spotlight 

gezet met een diploma en een 

medaille. In de klassen werden 

verschillende feestjes en 

knutselactiviteiten gehouden. 

We vierden echt feest! Op het 

einde van de dag hadden we 

nog een verassing voor de 

mama’s en de papa’s. De hele 

school bereidde een dansje 

voor op het ‘vliegerlied’, de 

mama’s en papa’s genoten 

van het optreden. Om de 

dag af te sluiten was er een 

pannenkoekenverkoop waar 

de leerlingen heel hard van 

smulden. 

——

FLUO-
CARNAVAL-
FEEST 
Als afsluiter voor de vakantie 

vierden we een groot feest. 

Omdat de meeste klassen 

erin geslaagd waren hun 

fluojasje aan te doen wanneer 

het moest kregen wij een 

fluofeest cadeau. Het werd 

een hele fijne dag! Alle 

leerlingen kwamen verkleed 

naar school in de meest 

gekke kleurtjes. De leerlingen 

werden geschminkt met fluo 

schmink, gingen fietsen in 

een parcours, dansten en 

tekenden met krijt op de 

straat. De winnaars van de 

verschillende klassen werden 
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NIEUWE
BANKEN 
Bedankt aan het oudercomité 

van de Parkschool!

Dankzij de financiële steun 

van het oudercomité 

konden we mooie, nieuwe 

banken aankopen voor de 

kleuterspeelplaats.

De opbrengst van allerhande 

activiteiten (bv. eetfestijn, 

circus,…) wordt gebruikt om 

te investeren in de school!

Veel dank dus aan alle ouders 

voor de steun!

En nu… wachten op het mooie 

weer!!  

——

voor een betere luchtkwaliteit 

en de biodiversiteit van 

vogels en insecten vergroten. 

Aangezien we ook meer te 

maken krijgen met hittegolven 

is het belangrijk om koele 

plekken in de stad te maken.”

Het bos zal ook dienen 

als een plaats waar 

schoolkinderen uit de buurt 

kunnen kennismaken met 

de natuur. Op 4 maart is er 

een infoavond over het bos 

voorzien in de school Arc-

en-Ciel op de Globelaan. De 

plantdag van het bos vindt 

plaats op 19 maart.

——

TINY FOREST 
De gemeente Vorst zal als 

eerste gemeente een ‘tiny 

forest’ aanleggen. Dat 

is een klein bos dat mee 

moet zorgen voor betere 

luchtkwaliteit in de stad en 

een plek van verkoeling bij een 

hittegolf moet worden. 

Het bos komt op de hoek 

van de Victor Rousseaulaan 

met de Domeinlaan, vlak 

bij het Dudenpark. Het bos 

zal even groot zijn als een 

tennisveld en biedt plaats 

aan ongeveer 600 bomen van 

verschillende soorten. “We 

waren dit al van plan sinds 

het begin van de legislatuur, 

maar zo’n terrein is moeilijk 

te vinden natuurlijk”, zegt 

burgemeester Stéphane 

Roberti. “De bedoeling is dat 

zulke kleine bossen zorgen 

De Parkschool werkt 

hieraan mee! 

Infoavond op 4 maart in de 

school Arc-en-Ciel.

Plantdag met L4 en L5 

op 19 maart.
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MAART — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?

maandag 2 maart Bibliotheekbezoek 1ste & 2de leerjaar

dinsdag 3 maart

Bibliotheekbezoek 3de & 4de leerjaar

Medisch onderzoek 1ste kleuterklas

Vergadering oudercomité 
om 19:30

Ouders 
& leerkrachten

vrijdag 6 maart

Zwemmen 4de leerjaar

Podiumkunsten 5de & 6de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

maandag 9 maart Podiumkunsten 1ste & 2de leerjaar

woensdag 11 maart Bibliotheekbezoek 5de & 6de leerjaar

donderdag 12 maart Oudercontacten Alle klassen

vrijdag 13 maart

Zwemmen 4de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

maandag 16 maart
Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

donderdag 19 maart Plantdag Tiny Forest 4de & 5de leerjaar

vrijdag 20 maart

Zwemmen 4de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

donderdag 26 maart

Technopolis (terug op school om 18uur) 3de leerjaar

Classics for kids 5de & 6de leerjaar

vrijdag 27 maart

Zwemmen 4de leerjaar

MUS-e 3de & 4de leerjaar

Spelletjesavond eetzaal Parkschool Alle ouders & kinderen


