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... om het voorbije schooljaar alweer ondersteuning te bie-
den aan de werking in de Parkschool!

Actief vergaderen en deelnemen aan de ouderteamwerking 
STAM, lezen of handwerken in de klassen, mee op uitstap of 
zwembad, fruit halen of snijden tijdens “Oog voor lekkers”, 
handen uit de mouwen steken tijdens feesten en recepties, 
tuin en dieren verzorgen, kleding en decor maken voor het 
eindtoneel, wetenschapsdag inkleden, klas-
activiteiten ondersteunen,…het lijstje is bijzonder lang.

Samen maken we het Parkschoolleven voor de kinderen 
nog rijker. Bedankt!

Prettige vakantie!
directeur Peter
 

BEDANKT OUDERS
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L1A Katja Cop
L1B Joni Van der Aerschot
L1C Anja De Bruyne

L2A Kim Bassens
L2B Kathleen Faes
L2C Karen Dufraing

L3A Karin Fierens
L3B Katrien Lambrecht
L3C Marianne Pirenne

L4A Sylvie De Keyzer
L4B Viviane Van Loon
L4C Dirk Van de Poel

L5A Judith Staes
L5B Kristof Cuyvers
L5C Liesje Eyckerman

L6A Kay Verstrepen
L6B Inge Driesen
L6C Dennis Verhasselt

L.O. Elke Van der Hallen
L.O. Thierry Backx
L.O. Aurélie Marissens

RKG  Marleen Vaes
RKG Marie-Anne Wegge
NCZ Gianni Verhoeven

NCZ Lucy Daems
ISL Irfan Cakici
PG Rita Bogaerts
ORT Inga Katamashvili
ISR Miriam Dominitz

ZORG An Tips
ZORG  Myriam Van de Peer
ZORG Anja Vertongen
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS  
Elke Van der Hallen 

COÖRDINATIE TUIN/DIEREN
Hans Keuleers

ONDERSTEUNING ONDERBOUW (1-2-3)
Lynne Van de Vyver

ONDERSTEUNING BOVENBOUW (4-5-6)
Katrijn Van Overloop

ADMINISTRATIE
Nadine Reymen
Anouck Tuerlinckx
Ilse Van Acker

ICT 
Luc Schoors

DIRECTIE
Peter Lahousse

TEAm PARKSchOOl lAgER 2019 - 2020
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SPORTDAg DE STER

5 van 13

http://www.parkschoolmortsel.be
https://photos.app.goo.gl/tKmHa3q95zJ3baiV6
http://www.parkschoolmortsel.be


6 van 13

WITTE gROETEN 

Wij zien jou al een heel jaar 
hier rondlopen op maan-
dagavond na schooltijd.Wie 
ben je?

Maarten: Ik heet Maarten en ik 
ben leraar ‘woord’ aan de acade-
mie. Hier in de Parkschool geef ik 
enkel muziek-woordinitiatie.  Dat 
is een moeilijk woord om te zeg-
gen dat ik hier alleen maar kom 
‘spelen’.

hoezo?

Maarten: De academies van 
Mortsel en de Parkschool werken 
nauw samen.
Op maandag na school kan je 
zingen, dansen, muziek maken 
en toneelspelen en op donder-
dag kan je na school beeldend 
werken en musiceren.

Was het een prettig 
schooljaar?

Maarten: Uiteraard! Het was een 
super toffe groep, goede locatie. 
Volgend jaar opnieuw!

Wat deden jullie dan?

Maarten: Eigenlijk kan je dat 
beter aan de leerlingen vragen. 
Met hen heb ik veel gedanst. Wij 

speelden ook korte toneeltjes 
en hebben heel veel uitgebeeld. 
Een uur vloog zo voorbij.

Komt er een vervolg?

Maarten: De leerlingen van het 
eerste en het tweede leerjaar 
kunnen zich inschrijven. Alle 
informatie vinden jullie ouders 
op 
www.academie-mwd-mortsel.be

hoe ziet jouw vakantie er 
uit?

Maarten: Ik ga 10 dagen fietsen 
met de familie in Frankrijk. Dat 
wordt zeker plezant. Regen of 
niet; wij maken het goede weer 
altijd zelf.
De rest van de tijd blijf ik gewoon 
thuis: luieren in de hangmat op 
ons groendak, verdwalen in de 
steegjes van de stad. Kortom: 
genieten van alle moois wat hier 
te vinden is.

Misschien kom ik wel even 
goededag zeggen de lammetjes  
van de Parkschool.
 

www.wittegroeten.be
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EERSTE lEERjAAR 
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   TWEEDE lEERjAAR 

https://drive.google.com/drive/folders/1oP6m6VftiITnYGqN7hrkaa7Tmin8fg5Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUMqDCse91rH8u89-6g27eeOBmrUvGxg?usp=sharing


DERDE lEERjAAR 
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https://drive.google.com/drive/folders/1Q2_-gXPZNJU7Hbr1nlzkUYI9DAjTy9Pt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YBqTpJCsDSB7rRk3GjKXeVz_2OtukDLc?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=180DtFKfB-ms5ktbzZY25pIyVLbmPySGT
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grieken en Romeinen
mensen hebben het altijd over “de Ro-
meinen en de grieken”. maar waarom 
altijd die twee?  
Er waren vroeger zo veel volken.  
De geschiedenis begon bij de Mesopota-
miërs en bij de Egyptenaren.  
 
Er waren Joden, Karthagers, Galliërs en 
Germanen. In Nederland en België woonden 
de Nerviërs, de Tungriërs, de Bataven, de 
Cananefaten en de Friezen.  
 
Waarom leren we in de lagere school dan 
vooral over de grieken en Romeinen? 
Het staat niet ter discussie dat de Romeinen 
iets heel uitzonderlijks hebben gedaan.  
Ze veroverden immers bijna de hele toen 
bekende wereld.  
 
Vóór hen waren er tientallen volken en 
honderden steden, maar zij maakten de 
verdeelde wereld tot een eenheid. En die 
één geworden wereld bestond ook nog zo’n 
zes eeuwen. 
 
 Dat is zo iets bijzonders, dat mensen het al-
tijd zijn blijven herinneren. Toen de oudheid-
kunde in 1812 een echte wetenschap werd, 
verdeelden de eerste geleerden de Oudheid 
in twee delen: enerzijds Rome en anderzijds 
alles wat eraan was voorafgegaan. Nu is dat 
niet meer zo, maar het was niet de slechtste 
manier om het verleden te verdelen.

Dat de Grieken een ereplaats kregen naast 
de Romeinen, is vooral omdat de Romein-
en de Grieken heel bijzonder vonden. Ze 
hadden dan ook veel van hun oosterburen 
overgenomen. Zo hadden de Grieken het 
idee dat er onder de vele goden twaalf bij-
zondere goden waren, die woonden op de 
berg Olympus. 

De Romeinen namen het over. De Griekse 
oppergod had twee bijzondere zoons, 
de goddelijke Tweelingen, die de ruiters 
beschermden. De Romeinen namen het 
over. De Grieken bedachten de filosofie, het 
toneel en de beeldhouwkunst. De Romeinen 
namen het over.

Dat de Romeinen de Grieken speciaal von-
den, hadden ze óók al overgenomen van 
de Grieken, die zichzelf namelijk ook erg 
speciaal vonden. Soms erkenden ze wel dat 
andere volken belangrijke dingen eerder 
hadden uitgevonden, maar “wat de anderen 
eerder deden, deden de Grieken beter”, 
zoals een belangrijke Griekse filosoof zei. De 
Romeinen meenden dat het inderdaad zo 
was en latere oudheidkundigen in West-Eu-
ropa namen het weer van de Romeinen 
over. Eindeloos praatten de geleerden elkaar 
na, maar ze keken vooral naar kunst, naar 
literatuur en naar filosofie. Dingen die we 
alleen kennen uit geschreven teksten.

 

vIjfDE lEERjAAR 
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zESDE lEERjAAR  
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Foto’s eindtoneel
Gallery Password: skzY6NXGhs 

Download PIN: 2274
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