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KERSTFEESTJE 
Kerst is altijd een 

vreugdevolle en warme 

periode in de Parkschool. 

De leerlingen van het zesde 

leerjaar genoten van dit 

mooie feest vol lekkers, 

cadeautjes, muziek, maar 

vooral van vriendschap en 

samenzijn… Herinneringen om 

te koesteren…

——

THEMA AFVAL
In de eerste en tweede 

kleuterklas werkten we 

een week rond het thema 

‘afval’. We leerden hoe en 

waarom afval gesorteerd 

wordt, en dat er van afval 

nieuwe dingen gemaakt 

worden. de poppenhoek 

werd een ‘kringloopwinkel’ 

met oude kledij en schoenen. 

De kleuters brachten zelf 

afval mee van thuis. ze lieten 

hun fantasie de vrije loop 

en maakten computers, 

zeemeerminnen, draken, 

konijnen... zo maakten we van 

het afval weer nuttige dingen!

——
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NIEUWJAARS-
BRIEVEN 
Wat is er leuker dan zelf een 

Nieuwjaarsbrief te knutselen 

om je geliefden te verrassen! 

De leerlingen van het zesde 

leerjaar schreven ook zelf 

hun tekst; het werd een 

boodschap van liefde en 

vrede, vol parels van geluk 

voor het nieuwe jaar!

——

SOLIDARITEIT 
De kinderen uit het derde 

en vierde leerjaar werkten 

twee weken rond solidariteit. 

We zamelden materialen/

kleren in en stopten ze in een 

kledingcontainer. 

De kinderen zetten zich in 

voor elkaar, gingen andere 

leerkrachten helpen en 

hielpen elkaar bij zaken 

waar ze het moeilijk mee 

hadden. Op het einde van deze 

twee weken hadden ze hun 

vrijwilligersdiploma meer dan 

verdiend!

——
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TANDEN 
De leerlingen van het 1e en 

het 2e leerjaar gebruiken de 

tablets om nieuwe leerstof 

te leren. Zo bezochten we 

een interactieve kijkplaat 

rond de tanden. Onder de 

verschillende linkjes zaten 

filmpjes, foto’s,... Verstopt die 

ons allemaal informatie gaven 

over tanden. In alle klassen 

gebruiken we de tablets ook 

om spelling en wiskunde te 

oefenen.

——

NIEUWE
VRIENDEN 
Een nieuwe nieuwsbrief, 

een nieuwe lading vriendjes 

in de klas! Welkom Bonnie, 

Yun, Nina, Ines en Safia in 

de onthaalklas. Twee weken 

werkten we rond het thema 

rupsje nooitgenoeg. Het 

popje van de rups speelde 

overal mee in de klas. Na een 

tijdje kroop de rups in zijn 

cocon en werd een prachtige 

vlinder. Na weer veel speel 

en leerplezier proefden we 

ook van alle soorten fruit, 

hmmmm wat lekker!

——
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WINTER-
KNUTSELEN
Winterknutselen doen we 

goed in het 1ste leerjaar 

en 3de kleuterklas. Elkaar 

helpen staat heel centraal 

tijdens deze koude 

wintermaanden. Wat zijn de 

vrijdagnamiddagen toch zo 

leuk

——

SPLITSEN
TOT 6
In het eerste leren we 

splitsen tot 6. We leren 

dit via een hoekenwerk en 

natuurlijk hebben we tijd 

voor te knutselen. De school 

heeft sinds dit jaar ipads 

aangekocht en zo leren we 

spelenderwijs op bingel 

werken.

——
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NIEUWE
AUTORITEIT:
PIJLER 4: RELATIE

Tijdens de vorige personeels-

vergadering namen we de 

volgende pijler binnen de 

Nieuwe Autoriteit onder de 

loep.  We hadden het over relatie 

en relatiegebaren.  Hiermee 

bedoelt men “iets doen of geven 

aan iemand om aan de relatie 

te bouwen”.  Dit betekent niet 

zomaar beloningen geven, het 

staat los van lastig gedrag.  Je 

doet dit omdat je om het kind 

geeft en je wil de band met het 

kind opbouwen en/of versterken. 

Hoe beter je relatie met het kind 

is, hoe effectiever je zal zijn in je 

aanpak van gedragsproblemen.  

Daar willen we als team op 

inzetten. 

Voorbeelden van relatiegebaren 

zijn : 

•  Schouderklopje 

•  Complimentje

•  Briefje in de pennenzak

•  Sms’je, berichtje op 

smartschool

•  Knipoog

•  Glimlachen

•  Kort informeel gesprek (Hoe 

gaat het? Wat deed je in het 

weekend?)

•  Even naast de leerling gaan 

zitten

•  Knuffel geven

•  Samen liedje zingen

•  Leerling eens iets laten kiezen: 

taak in de klas, extra vrij 

momentje…

•  Samen een spel spelen tijdens 

vrij spel

•  Om af te sluiten, een tip:  een 

relatiegebaar die ieders leven 

wat mooier maakt… 

Leerlingenraad 2.0
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Wanneer je iets moois 

ziet in een ander, zeg het. Het 

kost je een seconde, maar voor 

de ander kan het leven lang 

meegaan.



Parkschool Vorst — Wijngaardstraat 22, 1190 Vorst, Brussel — 02 344 54 49 — directie@parkschool.be
Papier afval hoort thuis 
in de gele vuilniszak.

FEBRUARI — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?

dinsdag 9 februari Dikketruiendag Alle leerlingen

woensdag 10 februari Babbelkaffee Alle ouders

donderdag 11 februari
Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang

Alle leerkrachten

vrijdag 12 februari Start krokusvakantie Alle klassen

CORONA 
UPDATE
Sinds 25 januari is er een 

nieuwe teststrategie:

•  Hoog risicocontacten 

worden 2 keer getest: 

zo snel mogelijk na 

identificatie en op het 

einde van de quarantaine;

•  De duur van isolatie voor 

bevestigde COVID-gevallen 

in thuisisolatie wordt 

verlengd tot 10 dagen;

•  Omwille van de verhoogde 

besmettelijkheid bij alle 

leeftijdsgroepen worden 

de kinderen in de lagere 

school die in de klas/refter 

naast een indexgeval 

zaten, voortaan als hoog 

risicocontact beschouwd 

worden. We werken 

daarom overal met vaste 

plaatsen in de klas én in de 

refter. 

 —  Klasoverschrijdend 

werken wordt zoveel 

mogelijk vermeden

 —  Bij mooi weer worden 

de middagactiviteiten 

(binnen) geannuleerd en 

wordt er extra toezicht 

voorzien buiten.

 —  Groeps- of duowerk 

en activiteiten waarbij 

leerlingen elkaar 

moeten aanraken, 

worden zoveel mogelijk 

vermeden.

•  Leraren en leerlingen van 

het vijfde en zesde leerjaar 

basisonderwijs dragen uit 

voorzorg een mondmasker 

zodra een leerling of 

leraar van de (klas)groep 

besmet is en in isolatie of in 

quarantaine moet.


