
1 van 13

http://www.parkschoolmortsel.be
http://www.parkschoolmortsel.be


2 van 13

http://www.parkschoolmortsel.be
http://www.parkschoolmortsel.be


SAMENTUIN LUSTHOF

Parkschool Mortsel start met samentuin 
Lusthof om de buurtbewoners bij werking 
te betrekken.
Vele groene vingers maken licht werk

Buurtbewoners en leerlingen van de Park-
school die samen radijsjes oogsten, onkruid 
wieden of de dieren verzorgen, het gebeurt 
bijna dagelijks. 

De samentuin ‘Lusthof’ vormt hierbij een 
verbindend project.
De nieuwe Parkschool in het parkgebied 
Oude God van Mortsel is goed acht maanden 
officieel geopend en het mag al trots zijn op 
een vlot draaiend project.

Bij de nieuwbouw, die een thuis geeft aan 
De Perenpit, Sint-Lutgardis en de Guido 
Gezelleschool, is ook in plaats voorzien voor 
de samentuin ‘Lusthof’, verwijzend naar de 
Lusthovenlaan.

“We vinden het heel belangrijk om een brede 
school te zijn waar naast de leerkrachten en 
de leerlingen ook de ouders en de buurt wor-
den betrokken. 

De samentuin past perfect in deze visie. Daar-
om hebben we zelf het initiatief genomen 
om deze naast onze eigen moestuin op te 
starten met onze buren. Voor de uitwerking 
kregen we ook Vlaamse subsidies. De samen-
tuin wordt nu heel nauw betrokken bij onze 
klaswerking en de betrokken buren komen 
bijna dagelijks helpen”, zegt Peter Lahousse, 
de directeur van de Parkschool.Een van de 
actieve buren die met passie hun groene vin-
gers tonen bij de samentuin, is Greet Laenen.  

 

“Twee jaar geleden kregen we de eerste vraag van de stad om mee 
te werken aan dit project. 

Ik heb mijn naam opgegeven en na verschillende infomomen-
ten zijn we van start gegaan. Volgens Greet mist het initiatief zijn 
doel niet. “Ik denk dat we een unicum zijn waarbij buren zo nauw 
samenwerken met een school bij het telen van groenten en het 
verzorgen van dieren. 

Voor mij persoonlijk is het oogsten van mooie groenten zelfs niet 
het belangrijkste. Het gaat vooral om het fijne gebeuren waarbij 
we samenwerken met de leerlingen. Zowel zij als wij hebben er 

deugd van. Ook hebben de buren zich hierdoor beter leren ken-
nen. Het verbindende karakter dat we in de huidige samenleving 
soms missen, is hier echt aanwezig.”

De samentuin bestaat uit achttien tuinbakken, één voor elke klas 
uit de lagere school, en zes bakken voor de buurt. “Iedere dins-
dag- en donderdagmiddag komen we de klasverantwoordelijken 
helpen. Zelf zijn we soms ook op zaterdag aanwezig.”

Aan de Parkschool is ook een dierentuintje verbonden. “De dieren 
kunnen ook heel snel naar hun nieuwe weide en onderkomen. Ze 
worden ook samen met de buren verzorgt”, besluit Peter Lahousse. 
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Het is gelukt! Alle dieren zitten in hun nieuw verblijf. De varkens zijn vorige week 
als laatste verhuisd. Met de hulp van de aannemer hebben we ze veilig kunnen 
overzetten naar hun nieuw hok. Alle dieren genieten van hun nieuwe woonplaats! 

VERHUIS VAN DE DIEREN
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VREDESEILAND
Elk schooljaar doet het vijfde leerjaar  tijdens de les-
sen zedenleer mee aan een  creawedstrijd. (provin-

cie Antwerpen) Ze behaalden de 2de plaats.

In vredeseiland is iedereen gelijk! 

Iedereen is er blij, wie weet ook jij? 

Bruin, wit, dik of dun, er valt 

niemand uit de boot, ook niet in de goot. 

Heerlijk zijn zoals je bent, is in dit land 

wel gekend. Voor sommigen is dit 

misschien een utopie, maar weet je wat  

ik zie? Verandering op aarde  

van onschatbare waarde.
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Wist je dat… ?
… we naar het speelgoedmuseum zijn geweest…
…we met de trein hebben gereden…
…het vierde leerjaar kwam voorlezen…
…we zijn blijven slapen op school … !

… de Sint op bezoek is geweest…en heel veel Playmobil 
heeft gebracht…

…directeurs Peter en Greet zijn komen voorlezen …
…we liedjes gingen zingen in het bejaardentehuis…
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EERSTE LEERjAAR 

https://drive.google.com/file/d/0B1pmz2SNL_7eTEc5dVR0ZDk4VjBrRXZLekR6MDAxVWRZallJ/view?usp=sharing


Zwemmen
Het was super leuk in het zwem-
bad. Eerst vond ik het wel heel 
spannend, maar ik was met Pippa 
in de groep en toen was het 
direct over. 
Gloria 

We gingen zwemmen met de 
klas in zwembad Den Bessem. 
Ik had in het begin een beetje 
traantjes, maar daarna 

niet meer. Ik vond het leuk om 
mee te gaan zwemmen. Ik oefen 
nog in het kleine bad, maar ik 
kan al heel goed zwemmen. 
Fien 
 
Ik vind het zwemmen super leuk. 
In het kleine bad doen we leuke  
dingen.
 Ik zit met Anna in de groep. 
Joepie, samen in het kleine bad. 
Lena

We wandelen met twee in de rij 
naar zwembad Den Bessem. Ik 
mag al in het grote bad.  We oe-
fenen er schoolslag en ik vind het 
leuk om er te mogen zwemmen. 
Gloria zit bij mij in de zwemgroep.
Morgen gaan we weer naar het 
zwembad! 
Pippa 
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   TWEEDE LEERjAAR 



Hoekenwerk
In het tweede leerjaar doen 
we elke dinsdagnamiddag 

aan hoekenwerk: 
 

Allerlei opdrachten:  
moetjes/magjes, 
knutselwerkjes, 

reken-en taalwerkjes, 
schoonschrift, 

spelletjes, 
op de computer …. 

die we alleen of in groep mo-
gen uitvoeren. 

Vorige keer mochten we ook 
met de plasticine werken!

En kijk eens … wij zijn trots 
op ons werk !

Onno, Bob, Sid, Ramses en 
Rik

 

We mogen ook soms per 
twee samen iets inoefenen 

,wat we net geleerd hebben. 
Met blokken getallen leggen 
tot 100 of moeilijke woorden 

lezen of getallendictee.

Of we helpen elkaar, als 
iemand iets moeilijk vindt.  
Dat doen we in het atelier 
van het tweede leerjaar.  

Hier zie je de meisjes 
oefenen op de dagen 

van de week.  
Knap gedaan, 
Eda en Assia
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DERDE LEERjAAR 
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Verhaaltjes van Sinterklaas
Verhaaltjes van Sinterklaas,

Wij zijn bij de leerlingen van het 
eerste leerjaar verhaaltjes van  ‘Dag 
Sinterklaas’ gaan voorlezen. Er war-

en in totaal 8 verhaaltjes in onze  
bundel. 

Aliyah, Alissa en ik waren verhaaltje 
1. Ik was de Sint, Alissa was Zwarte 

Piet en Aliyah was Bart. 
We zijn twee keer op een dinsdag 
gaan lezen bij het eerste leerjaar. 

De eerste keer was ik zenuwachtig, 
maar de andere keer niet meer.

Floor 

Koken met meester Hans...
mmm!

We hebben bij W.O. geleerd over 
gezonde voeding.  

 
Op het einde van het thema 

hebben we onze eigen maaltijd 
klaargemaakt en gegeten. We heb-

ben tomatensoep gemaakt. Het 
hoofdgerecht was een koekje van 

kip en prei met een 
gepocheerd ei. 

Als dessert maakten we ru-
dolfkoekjes en we mochten er 

twee eten. Het was met meester 
Hans en het was lekker.

Ilkay

VIERDE LEERjAAR 
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Zwembad Den Bessem
Het nieuwe zwembad is geopend op 10 september  2018.
Eindelijk! We kunnen terug met de school gaan zwemmen .
In het zwembad is er een groot en een klein bad .
Momenteel zijn we in drie groepen verdeeld .
De kinderen die nog niet zo goed kunnen zwemmen die mogen in het 
kleine bad. De kinderen die wel kunnen zwemmen  gaan in het diepere bad. 
Elke week gaan we op vrijdag zwemmen .
Dan leren we iets anders .Wij (5B) gaan met een klas van het eerste en een 
klas van het zesde.
Lena en Wiske 

 

VIjFDE LEERjAAR 
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ZESDE LEERjAAR 
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Sportklassen
Na een lange rit met de 
bus kwamen we aan, 
we kregen al direct een 
lekker middagmaal in 
de eetzaal.
Daarna hebben we ons 
in de kamers geïnstal-
leerd en zijn we voor 
de eerste keer gaan 
sporten. 

We hebben veel ver-
schillende sporten 
gedaan, maar ook 
leuke spelletjes.  
Luxe kamers met een 
eigen badkamer en 
wc en zalige bedden. 
s’ Morgens kwamen ze 
ons wekken met  
muziek en dan konden 
we weer met een nieu-
we sportdag beginnen. 

Zo ging het elke dag. 
Elke dag om vier uur 
een vieruurtje. En elke 
avond een avondspel 
en dan gaan slapen.

We werkten met een 
wijzer. Als we flink 
waren mochten we op 
de laatste avond later 
gaan slapen.
De laatste dag voor de 
laatste keer eten en 

inpakken en dan met 
de bus mee terug naar 
school.
Fee 

Het was super leuk we 
hebben veel gesport 
en er was lekker eten.
We hebben toffe 
sporten gedaan b.v. 
mountainbike en 
hockey.

Ik sliep met Ruben 
VDH, Jesse en Elias. 
Wat ik de moeilijk-
ste sport vond was 
paardrijden.

Ik vond het wel eng 
in draf, we moesten 
op neer gaan. Dat was 
best eng.
Het eten vond ik heel 
goed en lekker.
s’Middags vond ik het 
lekkerste, want soep is 
mijn lievenlingseten.
De fuif vond ik wel het 
leukste.
Er was goede muziek 
en lekkere chips.
Ik had liever nog een 
week ge- 
bleven, maar ik was 
moe dus even rusten 
deed goed.
Emile 
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