
 

 
 

 
 



 
 

Beste kinderen en ouders 

  

Zoals jullie zien, steekt onze nieuwsbrief in een ander jasje. Wat vind je van de naam die we 
kozen uit de voorstellen van de leerlingen? “Parkblad” 

Heel wat kinderen willen meewerken en schrijven wekelijks enkele stukjes. Juf Katrien en juf 
Katja zijn onze hoofdredacteurs. Zo krijg je een sfeerbeeld van het Parkschoolleven. 

Voor foto’s kan je terecht op de website. Je krijgt een code om de klasfoto’s te bekijken. Zo zijn 
we in orde met de privacywetgeving. 

Iedereen is blij dat de kinderen weer fulltime naar school kunnen gaan. We moeten wel veel 
aandacht blijven besteden aan de coronamaatregelen: 

·         Volwassene houden afstand (1,5m) 

·         Volwassenen dragen een mondmasker in de schoolomgeving 

·         Veel je handen wassen/ontsmetten 

·         Zo weinig mogelijk externen op school 

Samen pakken we het virus aan. 

We willen de ouders zo veel mogelijk betrekken bij het schoolleven maar dat kan op dit 
ogenblik alleen op afstand. Toch zijn we samen met het ouderteam STAM op zoek naar 
activiteiten die coronaproof kunnen georganiseerd worden.  
Bijvoorbeeld: de kabouterwandeling in de schoolbuurt. 

 

Toch een ontspannende, langere herfstvakantie gewenst! 

 

Groetjes 

directeur Peter 
 



 
 

 
 



 
 

Hallo 
 
We springen er vandaag weer in.  
De parkschool heeft weer een paar leuke nieuwtjes. 
Op 1 oktober was het ‘Ren je rot’ voor het kiekeskot. Voor de mensen en kinderen die niet 
weten wat dat is, leg ik het graag even uit. Het is lopen in het park om geld in te zamelen 
voor de dieren. Onze school loopt natuurlijk per leerjaar, anders zou het park veel te vol 
zijn. We verkopen ook pompoenen want ja, het is herfst. 
 
Het zijn ook allemaal toffe meesters en juffen met humor want bij sommige scholen zijn ze 
heel streng maar een kind moet zich vrij voelen. Wij hebben een glijbaan, een speeltuin van 
houten palen om leuk in te klimmen. Onze directeur maakt leuke grappen waar je mee kan 
lachen. Soms doen de leraren op een speciale dag een dansje. We hebben 2 grote 
voetbalvelden voor de sporters.  
 
In elke klas leer je heel wat sommetjes, Frans, W.O., wiskunde, taal en spelling.  Ze doen 
ook heel leuke uitstappen bijvoorbeeld toen we naar kasteelklassen gingen.   
Het zesde leerjaar doet altijd een voorstelling op het einde van het jaar maar vorig kon 
dat niet. Ze hadden er wat op bedacht en hebben een film gemaakt. De kinderen die dit jaar 
in het zesde leerjaar zitten kijken er al naar uit.  
 
Dat was het voor vandaag. Hopelijk vonden jullie dit leuk om te lezen. 
met heel veel plezier gemaakt , 
 
Nisrine   6C 
 

 
 



 

In het eerste leerjaar leerden we al veel lettertjes zoals de 
i,k,m,s,aa, r,….. en ook de P.  Die dag kwam meester Hans met 
een kip op bezoek.  Meester Hans vertelde over de kip.  Weet je 
wat er gebeurde?  De kip heeft gepoept in de klas.  Dat was vies 
maar ook erg grappig.  

 

We hebben ook al de dieren gaan knuffelen en verzorgen.  In de 
tuin plantten we radijsjes. Dit deden we samen met onze meters 
en peters.  Zij zorgen een beetje voor ons op school. Dat is heel 
leuk. 

 

DE BEDREIGDE DIERSOORT 
De kakapo is een bedreigde diersoort. Er zijn er nog maar 150 
van.  
Je denkt misschien dat dit superveel is, maar eigenlijk is dat heel 
weinig voor een diersoort. WAT?  
Vroeger leefden ze op een heel mooi eiland. Er waren ook heel 
veel bossen. Maar toen kwamen de eerste mensen op bootjes 
aanvaren. Ze kapten bossen en in de plaats kwamen er akkers. 
De mensen namen poezen en ratten mee. Deze vonden de 
kakapo’s heel lekker en zo ging het verder. Gelukkig zijn er nu 
reddingsteams die de kakapo’s naar een ander eiland hebben 
gebracht. LEUK!  
Er zijn natuurlijk nog andere bedreigde diersoorten zoals de 
rode panda, de ijsbeer, de lynx en nog veel meer. 

Olivia, Lotje en Louis 3B 

 

 

2B heeft sla geplant. 
Hoe doe je dat? 

Als je het groen ziet moet je elke dag de sla water geven.  
Zet het dan in aparte potjes. 
Als de sla groot genoeg is, mogen we de sla meenemen naar huis.  

 
 

 
 



 
 

Klas 2B gaat elke donderdag zwemmen met klas 3B 
Manou en Lena 2B 

 

 

De kasteelklassen 

De kasteelklassen waren heel leuk, maar ik miste wel mijn 
mama en papa. Het was een groot kasteel, heel mooi en echt 
Middeleeuws.  Er was een speelveld, een bos, een leuke 
slaapzaal,... en ga zo maar door.  Het was leuk om heksensoep 
te maken maar hij smaakte niet. Bij de heksensoep hebben we 
brood gebakken. We zijn in het stadje geweest. We hebben 
dan potjes gaan zoeken in groepjes. Dat was super leuk. 
 
Rik  

 
 
 



 
 

Tijdens de middagwerking zorgen juf Katrijn, meester Hans, Greet en Walter dat elk leerjaar 
wat tijd kan doorbrengen met de dieren van onze school. 

Zo brengt juf Katrijn tijd door met de leerlingen van het 5de leerjaar en leert ze hen meer 
over ons paard Mokka. 

  

  
  

   
   

 



Dierenweetjes 
De grijze zeehond 

De grijze zeehond wordt ook Kegelrob genoemd omdat zijn snuit op een kegel lijkt. 

Hij komt voor langs de kusten van Noord-Amerika en van Europa. 

De mannetjes van de grijze zeehond worden 250 tot 800 cm, ook worden ze 160 tot 290 kg. 

De wijfjes worden maximum 225cm en 120 tot 250 kg. 

Soms vechten de mannetjes met elkaar. Ze brengen elkaar bijtend wonden toe. 

De zwangerschap duurt 11 maanden tot een jaar. Per keer krijgt het wijfje maar 1 jong. Na de 

geboorte duurt het ongeveer een maand voordat het jong het water ingaat. 

De grijze zeehond eet: vis, kreeft, inktvis en schaaldieren. 

Ze kunnen 145 meter diep duiken en 20 minuten onder water blijven. 

In sommige landen zijn deze dieren beschermd. 

 

Schrijfster: Famke Victoria Van Sande 5A 

Uit: Zoogdieren van Europa door Meindert de Jong 

 
 



 
 

Mooie tekeningen van Hasse en Oscar van 3B 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Waarom lacht een kabouter als hij voetbalt??? 

 

Sam & Seth 

 
Jantje vraagt aan de juf : ‘Wie is de opvolger van Mozes?’ 

 

Viktor 4A 

 
Meester: “Alles met ‘on’ ervoor is slecht? Weet jij nog zo’n woord?” 

Jantje: ‘Ja, meneer. Onderwijs! 

Mats 4A 

 
Er waren eens twee kippen. 

De witte kip vraagt aan de bruine kip : “Ben je 

ziek?”   

De bruine kip antwoordt: “ Ja hoor.  

Ik had zo’n hoge koorts dat ik een hardgekookt ei 

heb gelegd. 
 

 
 

Het gras kriebelt onder zijn oksels. 

Mozeven 



 
 

 

Gloria, Bo en Lily L4 

 
 
 



 
 

 
 



Help Erik om thuis te komen 
Bedacht door Thomas 5C 

 
 

 
 
 



 
 

Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

zondag 1 

alle klassen HERFSTVAKANTIE  

maandag 2 

dinsdag 3 

woensdag 4 

donderdag 5 

vrijdag 6 

zaterdag 7 

zondag 8 

maandag 9 

dinsdag 10 

woensdag 11 

donderdag 12 
alle klassen Oog voor lekkers: bloemkool  

alle klassen Start van ‘Helm op, Fluo top!’ Fluohesje (+ helm) 

vrijdag 13    

zaterdag 14    

zondag 15    

maandag 16    

dinsdag 17    

woensdag 18    

donderdag 19 alle klassen Oog voor lekkers: kaki persimon  

vrijdag 20    

zaterdag 21  Start voorleesweek (21/11 - 29/11)  

zondag 22    

maandag 23    

dinsdag 24    

woensdag 25    

donderdag 26 alle klassen Oog voor lekkers: sinaasappel  

vrijdag 27    

zaterdag 28    

zondag 29    

maandag 30    

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

 



 
 

 

… dit onze eerste editie is van de schoolkrant.  
Elke vrijdag komen verschillende leerlingen schrijven en tekenen voor ons Parkblad. 
Het is erg gezellig. Wil je zelf ook iets schrijven, tekenen,.... voor de schoolkrant? 
Stuur jouw creatie door naar parkblad@parkschoolmortsel.be 

 

 

… de lampionnentocht dit jaar spijtig genoeg niet kan doorgaan omwille van Corona. 
Maar niet getreurd de STAM heeft een leuk alternatief, een echte kabouterwandeling. 
Maak samen een leuke wandeling in Mortsel en zoek op je route naar kaboutertjes 
(meer info zie brief/mail).  
Wanneer: begin herfstvakantie tot eind november 

 

 

 

 
  

 

… onze eerste nieuwsbrief geschreven wordt door de kinderen.  
We komen elke vrijdagmiddag samen om artikels te schrijven, te tekenen, te typen en 
door te sturen via de computer.  

 

  

 

  
 

Hoofdingen van frreepik.com 

mailto:parkblad@parkschoolmortsel.be

