
 

 
 

 
 



 
 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.  Tijdens de voorbije Voorleesweek 

(21 - 29 november 2020) zetten we het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

Onder het motto 'Lezers maak je samen' willen we een oproep doen aan alle ouders om zoveel 

mogelijk te blijven voorlezen. Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: 

hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar jullie staan er niet alleen voor: 

kinderbegeleiders, bibmedewerkers, onze leerkrachten...ondersteunen die taak. 

Want lezers, die creëer je samen. Voorlezen voedt leeshonger bij de kinderen. Zalig, toch! 

 

Veel voorleesplezier gewenst! 

directeur Peter 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

In het eerste leerjaar werkten we een weekje rond EHBO. 
Dat is de afkorting voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’. 
We leerden hoe we wondjes moeten verzorgen en leerden 
ook telefoneren naar de hulpdiensten. 
Het telefoonnummer dat we heel goed moeten onthouden 
is 112.  
Ook ons opendeurtje stond in het teken van EHBO. 
Wij tonen jullie graag enkele sfeerbeelden. 

 

             

         
 

 



sint en piet 

 

Vrijdag tijdens de knutsellessen werken 3A, 3B en 
3C rond de kamers van alle pieten. Je trekt uit een 
doos met je groepje bijvoorbeeld inpakpiet en dan 
moet je rond die piet een kamer maken. Bij inpakpiet 
kan dat bijvoorbeeld een kamer zijn met een piet die 
allemaal cadeautjes inpakt. En er is ook een groepje 
die Sinterklaas heeft getrokken. Dan kan je 
bijvoorbeeld een sint maken die in zijn grote boek 
kijkt.  

Of een sint die zijn koffer maakt om naar België te komen. 
Zo kun je een heleboel leuke kamers maken. 
Alle kamers komen daarna bij elkaar en deze worden dan door de juffen omgetoverd 
tot 1 grote stoomboot.  
 

Geschreven door Louis van 3B 

 
 
 
 



 
 

Door Corona mogen wij niet meer op stap, dus kwam de ziekenwagen dan maar gewoon naar 
onze school. Zo kreeg het eerste leerjaar bezoek van het Rode Kruis. Ze kwamen langs met 
een van hun ziekenwagens. Door Corona mochten we niet in de ambulance kijken, maar de 
mensen van het Rode Kruis hebben wel veel laten zien. Ook de sirene loeide hard over de 
speelplaats.  

  
  

  

 



Hoi kaboutervriendjes 
 
Het was de afgelopen maand heerlijk om jullie met zoveel te ontmoeten. 
Onze verschillende huisjes van bakker Likkepot tot kabouter Bloem 
met de dansvlinders werden met enthousiasme gezocht. Het was ook leuk 
om te zien hoe jullie mee de sportoefeningen en andere opdrachtjes 
deden... 
Het heeft ons echt deugd gedaan!  

Stilaan wordt het kouder en gaan we wat meer in ons huisje blijven. 
We vonden het super fijn om jullie te leren kennen... misschien zien we 
elkaar volgend jaar weer! Hier nog enkele sfeerbeelden van de voorbije 
maand! 
 
Liefs 
Kabouter David 

   
 
 
 



 
 

 



Vogelgriep 

Is een virus dat vooral vogels en zeer af en toe mensen kunnen krijgen. 

Maar mensen kunnen het niet overdragen.     
Hier is een tip: 

Hou uw vogels uit de buurt van wilde vogels. 

Dit kan u doen door uw vogels op te sluiten of een net over het hok te hangen zodat er 
geen wilde vogels bij uw vogels kunnen komen. 

Wij op de Parkschool hebben dit alvast gedaan met ons pluimvee! 
 

 
Gijs 3B 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Louis, Lotje en Olivia (3B) 
 
 



 

Sinds vorig schooljaar kwam ik nieuw op de Parkschool. 

Ik vind het een heel leuke school. 

Omdat we elke vrijdag in het derde leerjaar 

superleuke knutselopdrachten mogen doen. 

En ook omdat er  veel lieve juffen en dieren zijn. 

De Parkschool heeft ook een geweldige glijbaan, 

die je nergens anders vindt. 

Dat is echt een toppertje  😉 ! 

Ik heb hier ook veel vrienden waar ik elke dag 

superleuke spelletjes op de speelplaats mee kan spelen. 

 

 

 
 
 



Even een momentje tijd? 
Maak dan je eigen creatie. Je vindt hieronder 2 leuke mandala’s. 

De eerste is een mandala van de Sint voor onze jongste kinderen. 
De andere mandala is een uitdaging voor de oudere kinderen. 

Veel plezier ermee! 

 

 



 

 

 



 

 

Jantje gaat naar school en vraagt aan de juffrouw : “ Juf? Word je gestraft voor iets dat 

je niet gedaan hebt?” De juffrouw zegt: “Nee. Waarom vraag je dat?” 

Jantje zegt: “Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb.” 

 

Drie leerlingen moeten bij de directeur komen omdat ze stout geweest zijn. 

De directeur ondervraagt hen één voor één. 
 

“Lucas, wat heb jij gedaan?” 

“Ik heb graffiti op de muur van de klas gespoten.” 

“Dan ga jij die rotzooi onmiddellijk van de muur afhalen en blijf je 1 zaterdagmiddag na.” 
 

“En wat heb jij gedaan, Theo?” 

“Ik heb naalden op de stoel van de meester gelegd. “ 

“Dan ga jij onmiddellijk je excuses aanbieden en blijf je 2 zaterdagmiddagen na.” 
 

“En jij Kevin? Wat heb jij gedaan?” 

“Ik heb Karton uit het raam gegooid, meneer.” 

“Vergeleken met wat je kameraden deden, valt dit nog mee. Jij krijgt dus geen straf.  
 

En nu allemaal weg, uit mijn ogen!” 
 

De drie jongens lopen het kantoor uit.  

Op dat moment komt er een vierde jongen aangelopen.  Hij zit helemaal in het verband. 

“Wat is er met jou gebeurd?”, vraagt de directeur. “ Hoe heet jij?” 

“ Ik heet Karton, meneer.  Jaap Karton.” 

 

Wat is het verschil tussen een mug en een juf?  

 
 

Jantje en Tommeke gaan naar het ziekenhuis. Daar ligt hun juf. 

“Ik zal eerst naar binnen gaan”, zei Jantje. 

Even later komt hij weer naar buiten met tranen in zijn ogen. 

“Wat is er, Jantje?” vroeg Tommeke. 

“Het is hopeloos!  Morgen komt de juf weer terug lesgeven.” 

 

Met dank aan Joke Staes en Bana 

Muggen zijn alleen in de zomer lastig. 



 
 

GRAPPIGE QUIZ 
Door Sam Van Sande  

Hoe heet zo’n toestel waarmee je naar de sterren kijkt ?  

 

Hoe heet zo’n ding waarmee je onder water kan kijken?  

 

Hoe heet een apparaat waarmee je dwars door de muur kan kijken? 

 
 

 

 
 

Een telescoop 

Een periscoop 

Een venster 

 



 
 

Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

dinsdag 1    

woensdag 2    

donderdag 3 alle klassen Oog voor lekkers: clementines  

vrijdag 4 alle klassen Sinterklaas!  

zaterdag 5    

zondag 6    

maandag 7    

dinsdag 8    

woensdag 9    

donderdag 10 alle klassen Oog voor lekkers: peer Conference  

vrijdag 11    

zaterdag 12    

zondag 13    

maandag 14    

dinsdag 15    

woensdag 16    

donderdag 17 alle klassen Oog voor lekkers: appel Cox  

vrijdag 18    

zaterdag 19 

alle klassen KERSTVAKANTIE  

zondag 20 

maandag 21 

dinsdag 22 

woensdag 23 

donderdag 24 

vrijdag 25 

zaterdag 26 

zondag 27 

maandag 28 

dinsdag 29 

woensdag 30 

donderdag 31 

 
Alle geplande uitstappen, toneelvoorstellingen en zwembeurten zijn tot nader order afgelast. 

 



 
 

 

…de Stam (ouderraad) de afgelopen maand de kabouterwandeling organiseerde om op 
die manier een leuke gezinsuitstap te doen in deze coronatijden! Het was heel fijn om 
te zien hoe deze toch enthousiast werd onthaald! Daarom uit naam van de Stam: Merci! 

 

 

…de Stam, ook met de kersperiode in aantocht, niet stil zit. Er zullen door de Stam 
leuke kerstpakketten voorzien worden om de feestdagen in stijl en gezelligheid te 
vieren (zie mail). 

 

 

… onze Parkschool onlangs beloond werd door de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met een zilveren 
Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze 
bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en 
mobiliteitseducatie. 
Met de medaille wil de VSV scholen in de eerste plaats 
bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die 
deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die 
kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van 
verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten 
oplevert dan louter theorielessen in de klas. 

 

 

 

…1 van de initiatieven van onze school voor die prachtige verkeersmedaille de actie 
‘Helm op, fluo top!’ is. Deze actie loopt van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie. 
Tijdens deze periode is het belangrijk dat de kinderen goed zichtbaar en veilig van en 
naar school gaan. Daarom belonen we de kinderen, die met een fluohesje en/of helm 
naar school komen, met een sticker. Deze kleven ze op hun stickerkaart, zo kunnen ze 
sparen voor leuke kortingen/cadeaus. 

 

 

  
 

Hoofdingen van frreepik.com 


