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THEMA
VOEDING
IN 1STE & 2DE
KLEUTERKLAS
In de eerste en tweede 
kleuterklas werkten we de 
afgelopen weken rond gezonde 
voeding. De kleuters konden 
binnen dit thema genieten van 
een poppenkastverhaal over 
Nellie en Cezar. Cezar wou geen 
fruit proeven en legde al het 
fruit stiekem terug in Nellie’s 
mandje... de kleuters zagen 
dit allemaal gebeuren maar 
mochten niets verklappen... Dat 
was een hele opgave! Uiteindelijk 
kwam alles goed, en heeft Cezar 
toch fruit geproefd... en wat 
bleek... hij vond het, net zoals 
onze kleuters, heel erg lekker!
——

TURNLES BIJ
JUF KATRIJN
Wat hebben onze kleuters 
plezier in de turnzaal!
Eerst leerden ze evenwicht 
bewaren op allerlei materialen 
zoals kegels, ballen, stokken, 
banken, staptegels en 
touwen. Nu starten ze met 
het verbeteren van de oog-
hand/voet-coördinatie binnen 
het thema balvaardigheden. 
Tikken, slaan, werpen, vangen, 
schoppen, dribbelen, drijven 
en rollen… laat het maar 
komen! #bewegenisleuk 
#bewegenisgezond 
#bewegendoetleren
——

NIEUWS
UIT DE
ONTHAALKLAS
De onthaalklas heeft het 
schooljaar alweer goed ingezet. 
Ze hebben niet enkel de klas en 
de speelplaats ontdekt maar ook 
de omgeving van onze school. 
Voor de week van het bos zijn 
we samen met juf Ilse naar het 
park gegaan. We maakten een 
mooie wandeling en zochten 
naar mooie herfstbladeren en 
vruchten. Elk groepje kreeg een 
zakje en de kleuters mochten 
herfstspullen verzamelen om 
mee te nemen naar de klas. In de 
klas hebben we de blaadjes en 
vruchten goed bekeken en zijn 
we ermee aan de slag gegaan 
tijdens het knutselen en spelen. 
Naast het park hebben we ook 
onze moestuin bezocht. Hier 
hebben we de aarde omgewoeld 
en mosterdzaadjes verspreid 
zodat alles wat we zullen planten 
goed gaat groeien. We hebben 
bloemkool gepland en hopen dit 
schooljaar grote bloemkolen 
terug te vinden! In de klas 
zelf hebben we pompoensoep 
gemaakt en samen opgegeten, 
hmmmm.
——
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SAMEN-
WERKING
Elke vrijdagnamiddag werken 
3kk en 1l samen. We spelen 
spelletjes, lezen samen een boek, 
we spelen het groot ladderspel. 
Kortom dit zijn steeds fijne 
speelse leerrijke namiddagen
——

NAAR HET BOS
We zijn met 3kk,1l en 2l naar het 
park geweest. We keken rond 
en zagen dat het park aan het 
veranderen was. We zochten 
herfstvruchten. 
Dit was een zeer leuke 
beleving. Hop naar een nieuwe 
seizoenswandeling.
——

REKENEN
EN LEZEN MET
POPPITS
In het 2e leerjaar wordt er 
regelmatig gewerkt met poppits. 
Bij het correct maken van een 
rekenoefening of het lezen van 
een woord, mogen de leerlingen 
een bubbel induwen. Wat zijn ze 
superenthousiast tijdens deze 
lessen.
——

VLIEGEN IN HET
3DE & 4DE
LEERJAAR
Binnen ons eerste thema 
‘Vliegen’ dachten we natuurlijk 
meteen aan de vogeltjes en 
de nesten die zij maakten. We 
gingen samen op pad en in het 
park probeerden we zelf eens 
om vogelnestjes te maken. 
Toch moeilijker dan het lijkt, al 
zijn onze nestjes toch ook wel 
geslaagd. Wat denken jullie? ;) 
——

TALENTEN-
EILANDEN
Naar goede gewoonte is de 
derde graad weer gestart met 
de talenteneilanden. In groepjes 
verkenden ze op verschillende 
eilanden hun talenten.
——
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NAAR DE BIB
Ook dit jaar gaan we weer 
maandelijks naar de bib van 
Vorst.. want lezen is best wel 
leuk! Er werden enkele mooie 
leesboeken voorgesteld aan 
onze kinderen. Mooie verhalen 
om in te verdrinken...
——

WEEGSCHAAL,
MAATBEKER
& LANGE LAT
Het vijfde leerjaar deed een 
circuit rond lengtematen, 
inhoudsmaten en gewichten. 
Gewapend met een weegschaal, 
maatbeker en lange lat gingen 
we aan de slag.
——

ECHTE
COMPUTER-
SPECIALISETN!
De leerlingen van het 
zesde leerjaar zijn al echte 
computerspecialisten!! Wij 
maken dan ook graag gebruik 
van de tablets op school om de 
leerstof verder in te oefenen, 
te verdiepen of om weetjes op 
te zoeken.. Misschien komt er 
wel een tijd waarin we onze 
boekentassen thuis mogen laten! 
Digitalisering ten top!
——
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PESTEN
IS NIET COOL
Tijdens de gouden weken 
(de periode waarin nieuwe 
afspraakjes worden gemaakt 
en vriendschappen verdiept) 
kregen de leerlingen van het 
zesde leerjaar wat tijd en ruimte 
om hun toneeltjes in te oefenen 
rond het thema “pesten is niet 
cool”... wat een talent!
——

HELM OP
FLUO TOP
Op maandag 08/11/2021 starten 
we met de actie ‘Helm op Fluo 
Top’. Het is een verkeersproject 
waarmee we de kinderen 
stimuleren om ook tijdens de 
donkere maanden te voet of 
met de fiets naar school te 
komen. Door fluo en/of een 
helm te dragen op weg naar 
school, verzamelen de leerlingen 
stickers en kunnen ze sparen 
voor beloningen.
Er zal op 8 november ook een 
inhuldiging georganiseerd 
worden rond de fietsenstalling. 
Het is de bedoeling dat jullie met 
de fiets of te voet naar school 
komen. Wie met de fiets of te 
voet komt, zal een verrassing 
krijgen.
——

INTERVIEW
JUF
ALEXANDRA
Ik ben juf van: Ik ben de juf van 
de kleinste spookjes, de vosjes 
van de onthaalklas. 
Dit doe ik het allerliefst: Al 
wandelend de natuur ontdekken 
in binnen- en buitenland. 
Een weetje over mij: Ik houd 
van planten, je zou bijna kunnen 
zeggen dat ik in mijn tuin woon. 
Mijn favoriete boek of film: Ook 
al geef ik les aan dreuzels lees 
ik het allerliefst de boeken van 
Harry Potter en waan ik mij op 
Zweinstein! 
Het is tof in de Parkschool 
omdat: Ik elk jaar de 
leukste kleine spookjes mag 
verwelkomen in de vosjesklas en 
ik door de Parkschool het mooie 
Vorst en mijn leuke collega’s 
leerde kennen. 
Avontuur of relaxen? Avontuur, 
naast wandelen ga ik graag al 
eens kajakken op een meer of 
een rivier 
Zoet of zout? Ik hou van alles 
wat lekker zoet is
Zomer of winter? Winter, ik hou 
van Kerstmis en kijk een heel 
jaar uit naar deze periode 
Hond of kat? Honden, ik ben 
namelijk allergisch aan katten 
Koffie of thee? Ik hou van een 
lekker theetje, muntthee is mijn 
favoriet! 
——
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TIPS OM TE LEZEN
MET JE KIND

→⃝  Lees je kind voor. 

→⃝  Bekijk de kaft van het boek 
samen met je kind. Probeer 
te raden waarover het boek 
gaat. 

→⃝  Laat je kind kiezen waarover 
het wil lezen. Dwingen is nooit 
goed, zoek manieren om de 
motivatie te vergroten. 

→⃝  Geef al je aandacht aan je 
kind tijdens het lezen.

→⃝  Maak een gezellig plaatsje om 
samen te lezen.

→⃝  Wissel af: je leest een stukje 
voor, je kind leest een stukje.

→⃝  Geef opbouwende 
commentaar bij het lezen. 
Benadruk vooral wat goed 
gaat. 

→⃝  Stop net voor het einde van 
het verhaal met lezen en 
raad samen naar de afloop. 

→⃝  Praat over het boek.
→⃝  Ga samen naar de bib. 

Inschrijven en ontlenen is er 
gratis.

BLIB
Van Volxemlaan 364
1190 Vorst (halte Wiels T82, T97, 
B49, B50)

Open op woensdag en donderdag 
van 14 u tot 18 u.
• vrijdag van 14 tot 19 u.
• zaterdag van 10 tot 14 u.

Vraag hulp en uitleg aan de 
medewerkers van de bib. Ze 
helpen je met plezier!

NOG EEN PAAR WEETJES…

→⃝  Anderstalige ouders lezen 
best in hun eigen taal voor, 
afwisselen kan ook. 

→⃝  Het is beter 4 keer per week 
15 minuutjes te lezen dan 1 
uur per week.

→⃝  Samen koken is ook lezen: 
laat je kind stap voor stap 
het recept lezen.

→⃝  Ook spelregels lezen is lezen. 
En daarna samen spelen is 
ook leuk!

→⃝  Er zijn heel wat verschillende 
boeken: verhalen, 
weetboeken, mopjesboeken, 
strips, prentenboek, 
tijdschriften en kranten, 
luistercd’s met een boekje 
bij, knutselboeken… Wissel af 
en laat je kind kiezen.

→⃝  Het leesplezier moet voorop 
staan. Is je kind het even 
beu? Stop.

LEZEN IS TOF!!!
In de Parkschool zetten we 
in op lezen. Elke dag wordt er 
voorgelezen en gelezen, zowel in 
de kleuterschool als in de lagere 
school.
Dagelijks doen we ook aan 
kwartierlezen. In het eerste 
leerjaar wordt de hele dag door 
ingezet op het leren lezen. Dit 
doen we op allerhande leuke 
manieren. 
Eén keer per week lezen we in 
niveaugroepen en doen we aan 
LIST-lezen met alle kinderen 
van het tweede tot en met het 
derde leerjaar . Dan lezen de 
kinderen in hun boek en na het 
lezen wordt er even verteld wat 
er werd gelezen aan de hand van 
een leesvraag. 
Ook u kan thuis inzetten op 
lezen. Het is belangrijk dat uw 
kind ook thuis leest en dat u 
als ouder het goede voorbeeld 
geeft door zelf te lezen of door 
samen met uw kind te lezen. 
De bibliotheek van Vorst kan u 
hierbij helpen. 
Als u hulp nodig heeft bij het 
zoeken naar een leuk boek, kan u 
de bibliotheekmedewerkster om 
raad vragen.
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In de parkschool willen we 
ons samen inzetten voor een 
warme school waar iedereen 
zich goed voelt. We hebben 
daarvoor een leerlingenraad en 
een werkgroep “schoolklimaat”. 
Toch is het een taak voor iedere 
leerkracht, iedere leerling en ja, 
zelfs iedere ouder. 
Daarom vinden wij het belangrijk 
om jullie af en toe op de hoogte 
te brengen van gedane of 
geplande acties.

PROJECT “RESPECT”
Momenteel willen we terug meer inzetten 
op “RESPECT”. Dat vinden wij belangrijk. 
Daarom gaan we na de herfstvakantie 
terug starten met het “Project Respect”. 
Elke leerling kan een beloning verdienen 
als hij/zij de afspraken en regels op 
school respecteert, maar we streven 
ook naar respectvolle klassen met een 
verantwoordelijkheidsgevoel naar de 
groep toe en daarom koppelen we er ook 
een beloning aan vast voor de klas die zijn 
best doet. Meer kan ik daarover nog niet 
verklappen, want de kinderen zijn nog niet 
op de hoogte. Wordt dus vervolgd.

NIEUWE AUTORITEIT/
GEWELDLOOS VERZET
Omgaan met moeilijk gedrag is een 
uitdaging waar elke leerkracht mee te 
maken krijgt. Bij nieuwe autoriteit ligt de 
focus op het versterken van de leerkracht 
en het schoolteam. We leren om op een 
geweldloze maar toch volhardende manier 
om te gaan met moeilijk leerlingengedrag 
Daarom verdiepen we ons tijdens de 
personeelsvergadering volgende week 
nogmaals in de 6 belangrijke pijlers: 
aanwezigheid, relatie, zelfcontrole, 
steunnetwerk, transparantie en verzet 
en de eenzijdige acties die ons kunnen 
helpen bij aanhoudend moeilijk gedrag. 
We reflecteren ook over de vraag of 
deze aanpak ons als team kan helpen 
om efficiënter om te gaan met moeilijk 
gedrag. 
We hebben ook als team nog eens 
goed nagedacht over welk gedrag wij 
niet willen op school. We bespraken het 
“RODE en ORANJE” gedrag en bijhorende 
acties. Wij willen dit gedrag niet meer 
tolereren en zetten daar dan ook extra op 
in. Elke collega is hiervan op de hoogte en 
reageert hierop met als doel een duidelijk 
signaal te geven : “Wij vinden dat dit 
gedrag moet stoppen”.
In bijlage vind je het besproken gedrag en 
de bijhorende acties. Wij hopen dat jullie 
hiermee akkoord gaan en het hierover 
ook thuis eens willen hebben met jullie 
kind. Als een kind voelt dat jullie dit ook 
belangrijk vinden, boeken we sneller 
resultaten. Bedankt hiervoor.

DE CONFLIXERS?
– PARKSCHOOLFIXERS ?
Conflixers zijn leerlingen die op 
hun eigen school andere leerlingen 
ondersteunen waar nodig. Het kan 
verschillende vormen aannemen (peter-
meter-projecten, vertrouwensleerlingen, 
leerlingbemiddeling, zorgleerlingen … ), 
maar 1 ding is zeker: leerlingen krijgen het 
voor elkaar.

Verder willen we met enkele leerlingen, 
gebaseerd op “De conflixers”, een initiatief 
uit het secundair onderwijs, samen met 
een groepje leerlingen inzetten op “peer 
support”. 
Enkele kinderen zullen een paar 
initiatieven uitwerken (één per trimester 
om te starten) om te zorgen voor een 
goed klimaat en minder conflicten op de 
speelplaats. 
Ook hierover krijgen jullie binnenkort 
wellicht nog meer info.
We hopen dat jullie met deze info een 
beter zicht hebben op onze acties en 
willen jullie alvast bedanken voor jullie 
steun en vertrouwen in onze school. 
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NOVEMBER & DECEMBER — KALENDER & INFO

Wanneer ? Wat ? Voor wie ?
Maandag 8 november

‘Helm op, fluo top!’
Kom te voet of met de fiets naar school!
Inhuldiging nieuwe fietsenstalling!!

Alle klassen

Donderdag 11 november Wapenstilstand /  
geen school geen opvang Alle klassen

Vrijdag 12 november Vrije dag / geen school geen opvang Alle klassen

Dinsdag 16 november Concert “Vuurwerk” 5de & 6de leerjaar

Donderdag 18 november Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang Alle leerkrachten

Maandag 22 november

Concert “Supa Modo” 5de & 6de leerjaar

Voorleesweek Alle klassen

Nagesprek “Supa Modo” 5de & 6de leerjaar

Donderdag 25 november
Medisch onderzoek 4de leerjaar

Take away oudercomité
(afhaalmoment) Alle ouders

Dinsdag 30 november Workshop “Supa Modo” - 5L & 6L 5de & 6de leerjaar

Maandag 6 december Sinterklaas Alle leerlingen

Dinsdag 7 december Workshop “Marcel Broodthaers” 5de & 6de leerjaar

Donderdag 9 december Medisch onderzoek 5de leerjaar

Vrijdag 10 december Expo “Volop Art Deco” 6de leerjaar

Maandag 13 december Personeelsvergadering 
geen studie wel opvang Alle leerkrachten

Dinsdag 14 december
Expo “Marcel Broodthaers” 5de & 6de leerjaar

Vergadering oudercomité Ouders 
& leerkrachten

Woensdag 15 december Babbelkaffee Alle ouders

Vrijdag 17 december Workshop “Volop Art Deco” 6de leerjaar

Dinsdag 21 december Kerstmarkt Alle leerlingen en 
alle ouders

Donderdag 23 december Rapport — doorloopmoment Alle klassen

Vrijdag 24 december Start kerstvakantie (vanaf 12u15)
geen opvang Alle klassen

Start actie ‘Helm op, fluo top’ op maandag 8 november!!
Kom die dag te voet of met de fiets naar school

en ontvang een leuke beloning!
We zullen dan ook onze nieuwe fietsenstalling inhuldigen.


