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Bedankt meester Henok
En veel succes met alles wat je doet! 
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Ouderteam De Stam wil 
niet meer meedoen aan 
de steeds groeiende 
weggooimaatschappij. 
Daarom hebben we met 
een groepje  
ouders besloten om een 
geefmarkt te  
organiseren. 

 
Iedereen heeft thuis wel 
spullen liggen waar de 
kinderen zijn  
uitgegroeid of waar ze 
niet meer mee spelen 
maar die nog heel bruik-
baar zijn.

op 16 november 2018 
zal de geefmarkt 
plaatsvinden in de 
polyvalente zaal van 
de Parkschool.

Wat WILLen We 
GratIs WeGGeVen?
Alles voor kinderen tus-
sen 0 en 12 jaar:
Boeken
Speelgoed
Puzzels (volledig), 
gezelschapspelletjes,   
duplo, playmobil, pop-
pen en toebehoren 
Kledij 
Babyuitzet (kledij, 
buggy,…)
Fietsen
Schoolspullen (kaften, 
stiften, potloden) 

Wanneer en Waar 
kan Je Je sPULLen 
BrenGen?
Zin om mee te verzame-
len?  
Dat zou geweldig zijn… 
Al is het niet veel, weet 
dat je er anderen zeer blij 
mee kan maken! 

Stuur een mailtje naar  
stam@parskchool
mortsel.be 
en laat ons weten wan-
neer je je spullen graag 
zou binnenbrengen.  
Dit kan in de grote zaal 
van de Parkschool op 
volgende dagen:
woe 14/11  12u – 14u
don 15/11  15u30 – 17u30
vrij 16/11  8u40 – 10u

Iedereen is welkom op 
de geefmarkt op  
vrijdag 16 november 
2018 tussen 15.30 uur 
en 17.30 uur. 

Kinderen komen onder 
begeleiding van de 
ouders. 

We zullen werken met 
weggeefkaarten van tien 
stuks voor de volwass-
enen en vijf stuks voor 
de kinderen. 

De spullen die niet 
meegenomen worden, 
zullen geschonken 
worden aan de  
Geefwinkel van 
mortsel.
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tUIn en dIeren
De leerlingen zijn op pad 

met de schapen, 
onderweg naar hun 

 nieuwe dierenhokken. 
Wie genoot er het 

meeste van?  
Onze leerlingen? Onze 

schapen?...Allebei!

Half november verhuizen 
de dieren naar hun  
nieuwe verblijven.
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 groentebakken 2018-2019 
  bak 3.1 aubergine: 5b Kristof
  bak 3.2 prei: 5c Liesje
  bak 3.3 bonen: 6a Kay
  bak 3.4 kolen: 5a Judith
  bak 3.5 kervel: 6c Dennis
  bak 3.6 venkel: 6b Dirk
  bak 1.6 erwten: 1a Katja
  bak 2.6 augurk: 3b Katrien
  bak 2.5 rode biet: 4a Hans
  bak 2.4 spinazie: 3c Marianne
  bak 2.3 erwten: 4c Hans
  bak 2.2 witte kool: zorg  
  bak 2.1 courgette: 4b Viviane
  bak 1.1 sla: 2c Karen
  bak 1.2 bonen: 1b Joni
  bak 1.3 komkommer: 2b Anja
  bak 1.4 radijs: 1c Kathleen
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Het thema was “Hoe kunnen we 
nieuwe leerlingen op onze school 
welkom heten?” en “Hoe kunnen we 
leerlingen die zich eenzaam voelen 
op de speelplaats helpen?” 

Dit deden we aan de hand van twee 
verhaaltjes die in alle klassen uitvoerig 
besproken werden. 
Elke klas stuurde daarna een afgevaar-
digde naar de leerlingenraad. 
Deze 18 afgevaardigden hadden  
heel veel goede ideetjes 

om de nieuwe leerlingen te helpen 
zoals: 
Een meter of peter aanstellen voor 
nieuwe leerlingen. 
In het begin van het schooljaar een 
klasfoto trekken. 
Een rustige plek of bank waar kinderen 
die zich eenzaam voelen op kunnen 
gaan zitten, zodat ander leerlingen hen 
kunnen vragen om met hen te spelen. 
Een hartjuf of hartmeester en nog veel 
meer.  
Juf kay en juf karen 

LeerLInGenraad ParkscHooL
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De kinderen van L1 zijn 
fantastisch flink en goed 
gestart.   
Op 1 september kwa-
men al die stoe- 
re jongens 

en meisjes met een 
bang hartje onze school 
binnengewandeld.   
Dat was een spannende  
    dag.  Onze eerste 
       klas foto stond zelfs 
            al in de  krant!

De eerste week moes-

ten we al veel leren en 
ontdekken.  
Gelukkig mochten we 
ook af en toe eens op 
bezoek bij de  dieren, 
want wij waren die 
week de dierenverzor

gers.  We gaven eten en 

hooi.  We zochten eitjes 
en probeerden de die-
ren te aaien. Dat vond 
iedereen reuzefijn.  
Op de foto leerlingen  
uit de klas van juf  
Kathleen met de zon in 
hun ogen.  
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Ren je rot!
de kinderen van 2 a maakten een 
verslag over ren je rot :  
Ik vond ren je rot heel leuk. De loop 
was tof. We liepen allemaal heel goed. 
We kregen fruit. Iedereen vond het 
plezant.
sid 

 Ik vond ren je rot tof. We hebben heel  
lang gelopen. We kregen drinken na 
het lopen. En we kregen ook een appel.
Jack uit 

En anderen schreven over  “het leven in 
de klas”: 

Rekenen is leuk. En de klasgenootjes 
zijn ook fijn.
Wij zingen ook. Ik heb veel vriendinnen.
En we spelen leuk.
stans  

 Ik vind de klas heel tof en de kinderen 
zijn heel lief.
En de juf is mijn zonneke.
Lily   

Dieren verzorgen
De leerlingen van het tweede leerjaar 
B hebben de dieren verzorgd van 8 tot  
en met 12 oktober 

Iedere dag hadden ze een ander dier 
om eten en water te geven. 
De eerste dag leerden ze wat ieder dier 
nodig heeft om te eten. Alles werd ge-
sorteerd in de emmers, het brood werd 
gebrokkeld. De dagen daarna maakten 
ze zelf in groepjes hun eigen emmers 
klaar.
Zij mochten ook telkens een tekening 
erover maken als ze klaar waren.
Fijne ervaring weer in die zonnige 
week.
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   tWeede LeerJaar 



 

 
Samen knutselen met herfstmateriaal buiten op de banken.

 

Jonge kippetjes op bezoek in de klas om ze te aaien. 
Zo wennen ze aan de kinderen. 
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derde LeerJaar 
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In september leerden wij in het derde 
leerjaar over de school van vroeger.  

 
We hebben ons toen verkleed als kin-

deren van 100 jaar geleden.  
Alle kinderen vonden dat super leuk. 

We hebben gesprongen in 
 jutte zakken. 

Het leek wel echt. Een juf heeft van  
alle kinderen foto’s gemaakt.  

Ook in de klas was de juf een  
streng nonnetje.  

We moesten heel beleefd zijn en  
opstaan om te antwoorden.

maya en siska
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Kasteelklassen
Maandag 24 september vertrokken 
we op kasteelklassen. Eerst gingen 
we naar de grotten van Hotton.  
We zagen er stalactieten en stalag-
mieten en wanneer die elkaar ont-
moeten, wordt dat een zuil. Dins-
dag was mijn activiteit de heksen, 
we hebben heksensoep gemaakt 
en broodjes gebakken in het vuur. 
Daarna gingen we in het bos wan-
delen. Woensdag was mijn tweede 
activiteit: ridder. We gingen een 
wapenschild maken, dat vond 
ik saai. ’s Middags gingen we in 
groepjes potjes en prentjes zoek-
en. Donderdag was mijn derde ac-
tiviteit: speurneuzen. Dat was heel 
leuk. Het was ook bonte avond, we 
hebben een feestje gedaan en we 
mochten ons verkleden. Vrijdag 
hebben we ons klaargemaakt om 
terug te vertrekken naar school.
sahir 

Maandag toen we aankwamen, 
gingen we naar de grotten van 
Hotton. Daarna moesten we  
uitpakken, dat vond ik heel saai.  
’s Avonds aten we spaghetti, die 
was heel lekker. De eerste nacht 
heb ik niet zo goed geslapen, want 
er was veel lawaai.  
Diertjes vangen met de speur-
neuzen was wel tof. In het stro 
spelen vond ik 
echt wel leuk! 

De heksensoep vond ik heel lekker 
en de zelfgebakken broodjes 
ook. Donderdag hebben we een 
snoepje gekregen en dat vond ik 
heel lekker. Het inpakken vond ik 
echt helemaal niet leuk. Het was 
heel leuk op kasteelklassen!
Fynn 

Maandag hebben we in de bus 
twee uur gereden. Dan waren we 
bij de grotten van Hotton. Daar 
waren super mooie stalactieten 
en stalagmieten. Ze glinsterden 
heel mooi en ze zagen er zacht 
uit. Dinsdag hebben we de eerste 
doorschuifactiviteit gedaan en 
dat was de speurneuzen voor mij. 
Na het vieruurtje hebben we een 
vogelshow gezien. Dat was heel 
interessant. Er heeft een vogel 
tussen Aster en mij gevlogen en 
ik heb ook een vogel op mijn arm 
gehouden. Woensdag heb ik de 
heksen gedaan, de soep en het 
brood waren super lekker. In de 
namiddag hebben we de zoek-
tocht gedaan en mijn groepje had 
elf potjes gevonden met kaartjes. 
Donderdag heb ik de ridders 
gedaan en dat is super leuk, want 
we hebben een schild gemaakt en 
daar stond een paard op. ’s Avonds 
hebben we warme chocomelk 
gedronken en ook marshmallows 
gegeten. Het was een spannende 
dag. Vrijdag hebben we niet veel 
gedaan en zijn we naar huis ver-
trokken.
alissa 

VIerde LeerJaar 
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Begin schooljaar
Het schooljaar begon leuk !  
We kwamen in de klas en we 
begonnen al meteen met leuke 
spelletjes. Na de spelletjes hebben 
we onze doosjes zelf gemaakt. 
Iedereen had een doosje met hun 
naam op en kleurpotloden en 
stiften. Op het andere doosje stond 
schrijfgerief. We moesten ze zelf 
nog ineen steken.  
Dat was superleuk.
stine 

eerste keer Frans
De eerste keer Frans
Wij kregen voor het eerst Frans in 
het vijfde leerjaar. Ik dacht dat Frans 
heel moeilijk ging zijn maar op de 
eerste dag deden we al Frans. Ik 
was een beetje nieuwsgierig of ik 
het wel kon. Maar ik kan het! Het 
uitspreken is nog wel heel moeilijk. 
Maar dat leren we op een leuke 
manier bij meester Kristof. Met 
stripverhaaltjes en liedjes. 
sana 

de tijdmoblel
In het vijfde deden we mee aan de 
tijdmobiel. Dat ging over de tijd 
van de vorige eeuw. We werden in 
groepen verdeeld. Ik had de groep 
van het interview. Eerst moesten 
we vragen verzinnen om dingen te 
weten te komen. Daarna moesten 
we iemand zoeken die 50 jaar 

geleden ook al leefde. Mijn oma 
is komen vertellen over de school 
vroeger. We stelden om de beurt 
vragen en dan moest zij ons de 
antwoorden geven. Dat werd dan 
gefilmd met een tablet. Binnenkort 
gaan we de filmpjes kijken in de 
klas. 
Wiske 

archeon
We hebben samen met het zesde 
leerjaar een uitstap gedaan naar het 
Archeon, het openluchtmuseum 
in Nederland. We vonden het heel 
leuk in het Archeon
om de prehistorie voor onze ogen 
te beleven. 

We mochten in groepjes rondlopen, 
niet alleen. We hebben brood 
gebakken en met vuurstenen en 
staal vuur gemaakt. We hebben een 
kaarsje gemaakt van strookjes plat-
geperste bijenkorf. We hebben een 
armbandje gevilt. Dat is een stuk 
touw dat je in een soort water moet 
steken en dan heel hard tussen je 
handen wrijven. We hebben brood 
gebakken op een stokje boven het 
vuur. We konden ons zelfs laten 
schminken met natuurlijke pro-
ducten. 

We hebben ook een fibula gemaakt. 
Dat is een Romeinse speld. We heb-
ben veel geroeid. We hebben naar 
de shows gekeken in een arena. 
We hebben ook nog een ijsje 

gekregen.
Jorne, Zara, Liv, Fayrouz, daan, 
toon, maab en senne

Poppenspel 
We hebben voor de kleuters een 
poppenspel gedaan en dat was erg 
leuk.
Dat komt door de juf, want de juf 
deed voor ons een leuk poppen-
spel. Toen moesten we zelf één 
maken. Je werd met 2 in een groep 
gezet. We mochten een dier kiezen. 
Dat werd het dier dat we moesten 
spelen.  
Je moest per 2 in onze taalschrift 
een toneeltje verzinnen. Daarna 
mocht je een pop maken. Je mocht 
kiezen om er 1 na te tekenen of er 
1 af te drukken. We mochten op de 
chromebook het dier opzoeken en 
dan printte de juf het af. We hadden 
er keiveel tijd in gestoken. Daarom 
dacht de juf dat het leuk was om elk 
duo het poppenspel te laten spelen 
voor de uilenklas. De kleuters van 
de uilenklas waren heel blij.
Gabriël, Rune, Alexx, Jamila, Sma-
hen, Robbe en Chirine 

Henok gaat weg
H -et was een leuke tijd met jou.
E -n we hielden van jou.
N -ooit zullen we je vergeten.
O -ok zal je afscheid van ons moet-
en nemen.
K -om zeker nog eens op bezoek.
Lars en Wout 

VIJFde LeerJaar 
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Zesde LeerJaar 
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Uitstap Archeon
Museumpark Archeon is 
een openluchtmuseum in 
het zuiden van Alphen aan 
den Rijn dat door levende 
geschiedenis de prehistorie, 
Romeinse tijd en de mid-
deleeuwen laat zien.

Het park is in de drie gebie-
den naar tijdperk aangelegd. 
In die gebieden staan 43 
bouwwerken die naar een 
reconstructie van een  
archeologische vindplaats 
gebouwd zijn.

Medewerkers van het 
park (archeotolken gen-
oemd), gekleed volgens de 
klederdracht van het betref-
fende tijdvak, spelen typische 
bezigheden voor hun tijdvak 
na, zoals weven, land  
bewerken en potten bakken, 
en lichten de bezoekers daar-
over voor.  
Hierbij kunnen bezoekers 
ook zelf proberen om deze 
bezigheden uit het verleden 
te doen,  
zoals boogschieten in de mid-
deleeuwen of mozaïeken met 
steen in de Romeinse tijd. 
Hierbij geven 

de medewerkers de nodige 
instructies. Ook geven de 
medewerkers verschillende 
rondleidingen en speciale 
activiteiten.

Er worden thema-evene-
menten zoals gladiatoren-
gevechten georganiseerd vol-
gens de uitgangspunten van 
levende geschiedenis. Voor 
scholen is er een educatief 
programma en er kunnen 
groepsuitjes georganiseerd 
worden. Tijdens het hoog-
seizoen is er vrijwel dagelijks 
een gladiatorengevecht.

Andere grote evenementen 
zijn bijvoorbeeld het Ro-
meinse festival, dat vaak de 
eerste helft van augustus in 
beslag neemt, de Vikingmarkt 
en de Midwinterfair, een 
jaarlijks fantasy-evenement 
dat in december plaatsvindt.
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Peter en meter feest
Om half elf begon het feest!

De directeur gaf elke klas  
een activiteit.

6c begon met het snoepen van 
cake,taart,koekjes…….
6a en 6b begonnen met  

de activiteiten. 
De activiteiten bevonden zich in de 
school,maar 1 activiteit was buiten.

Dat was een soort van hokje van stro-
balen waar kippen en  

konijnen in zaten.
In de school waren er hindernissen en 

in sommige ateliers waren  
er doe-opdrachten.

Zoals op muziek dansen, scoubidou 
maken en nog allemaal  

puzzelopdrachten.
Nadat je al die opdrachten had 

gedaan mocht je nog wat op de 
speelplaats spelen.

Lars 

dieren verzorgen
Je krijgt een eigen mete- of petekind 

uit het eerste leerjaar in het begin van 
het schooljaar en daarmee doe je de 
dieren samen. Het is heel leuk om de 
dieren samen te doen in de plaats om 

het alleen te doen.
Je mag ook kiezen welk dier je doet. 

Dat is fijn voor de kindjes van  
het eerste leerjaar! 

marie
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Volgende nieuwsbrief: eind december 2018.

 

 
Maandkalender met de belangrijkste  
activiteiten van november 2018.
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