
 

 
 



 
 
Beste kinderen en ouders 

 

Wij kijken allemaal uit naar de krokusvakantie. 

De kinderen en leerkrachten zetten hun beste beentje voor ondanks de coronamaatregelen. 

Bedankt, allemaal, om die maatregelen goed op te volgen! 

Uitstappen kunnen we nog niet maken maar we proberen interessante workshops te organiseren op de 

school zelf. Ook carnaval mag niet ontbreken: humor is belangrijk en hierbij zetten we het Covid-19 

virus eens niet in de kijker. Handhygiëne toepassen en afstand houden zodat we per klasbubbel een 

leuke voormiddag hebben. 

Deze week trotseren we de echte winter. Niet zo aangenaam om dan onze ramen open te zetten. Een 

dikke trui helpt. 

Tot aan de krokusvakantie was het ‘verplicht’ om een fluohesje te dragen op weg naar school. 

Zichtbaarheid in het verkeer blijft natuurlijk belangrijk. Hou je fluohesje best aan op straat; ook na de 

vakantie. 

Bedankt voor de mooie foto’s over ‘STIP IT tegen pesten’ op de klaswebsites 

Prettige en veilige vakantie gewenst 

 

Groetjes 

directeur Peter! 

 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

FEEST 

In het eerste leerjaar werkten we 

rond het thema ‘FEEST’. 

Was er dan een reden om te feesten?  

Zeker weten! 

De kinderen van het eerste leerjaar 

hebben alle letters geleerd.  

Daarom verdienen ze een 

letterfeest.  

Op 12 februari sluiten we af met 

een feest in de grote zaal.  
 

De leerlingen mogen dan hun grootste kunsten tonen op het 

podium. Ze krijgen ook hun letterdiploma. De juffen en 

meesters van de Parkschool zijn alvast erg trots op hen. 

BRAVO! 

 

 

 

Ze doen veel feestelijke activiteiten. Dus wil je een feestje? Rij dan met de feestbus naar het 1ste! 

Ze maken een letterkroon. Maar dat is wel een magje. 

Creatie: Nona en Arlo Van Droogenbroeck 1A en 3B 

 



In 2C deden ze leuke proefjes. 

Misschien kunnen jullie ze thuis ook eens proberen? 

 

Vul een glas tot aan de rand met water.  

Leg er een kaart op.  

Draai dan het glas om.  

De kaart blijft plakken aan het glas. 

 

Wist je dat een mandarijn met zijn schil blijft drijven.  

Maar als je de schil eraf doet, dan gaat de mandarijn zinken.  

Is dat niet koel? 

 

Even uitleggen waarom: 

De partjes/ stukjes zijn zwaarder dan water, 

daarom zinkt de mandarijn zonder schil. Maar de schil is 

lichter dan water en blijft drijven op water. De schil is zo 

licht dat de mandarijn met de schil eromheen ook blijft 

drijven. 

 
 

 

 

Vul een diep bord met water.  

Strooi er peper bij.  

Doe aan je vinger afwasmiddel.  

Steek dan je vinger in het water met de peper.  

Mooi he!  

 

 

 
 

 



De avonturen van 2B 

In 2B maakten de leerlingen zelf toneeltjes.  
Ze speelden de verhaaltjes na met handpoppen en gehaakte poppen.  
Dat was echt super tof. 

  
 

   

 

Ook de tafels worden er heel vaak geoefend. Dit doen ze soms met een binnen- en een buitenkring.   
Goed bezig, jongens en meisjes! 

  
 

 



Kunstwerk 
 

In 3B werkten we rond een knutselwerkje. Je kreeg een blad  

waar je vuurwerk op moest tekenen. Er stonden ook lijnen op het 

blad waartussen je dan het vuurwerk moest tekenen. Als je 

klaar was met je vuurwerk te maken, moest je met ecoline 

heel het blad verven. Daarna kreeg je een zwart blad waarop 

gebouwen stonden getekend. Dan moest je een blad pakken met 

de kleuren oranje, geel, rood en wit. Die moest je in stroken 

knippen en daaruit vierkanten knippen. Die moest je dan op de 

gebouwen plakken.  

Als je dat allemaal had gedaan kon je de drie gebouwen op je 

vuurwerkblad kleven en dan was het kunstwerk klaar. 
 

 

 
 

Louis 3B 

 

 



In het vierde leerjaar kwam er een illustrator op bezoek 

Benjamin Leroy is een illustrator. 

Benjamin werkte samen met Jaap Robben. 

Jaap Robben is een auteur. 
 
Benjamin tekent vooral superhelden. 

In 1 van de boeken is plasman een superheld. 

Plasman kon 1 ding heel goed. Dat was plassen. 

Hij kon wel plassen van 10 meter ver. 
 

Het laatste boek dat hij schreef was de blauwen tegen de rooien.  
Dat boek heeft hij helemaal met balpen getekend. 

Ik vond het heel leuk en ik denk dat iedereen er zo over denkt. 
Het was leuk dat hij kwam en hij kan mooi tekenen. 
Er zijn veel kinderen nu beginnen te tekenen. 

  

 

 

Dankjewel kinderen van 4B voor jullie mooie tekstjes en 4C voor jullie mooie superhelden. 



Het jaar 2020 

Het jaar 2020 was een heel raar jaar. Toen ik in het tweede 

leerjaar bij juf Karen zat, was het niet zomaar een jaar. In het 

jaar 2019 begon het nog als een gewoon jaar en verliep alles 

zoals een gewoon jaar. 

Maar in maart kwam er een virus en dat virus heette het  

Coronavirus. Op 16/03/2020 sloeg het virus toe. Ze zeggen dat 

het uit China kwam en daar mensen werden besmet. En die 

personen gaven het aan andere mensen door. En die mensen 

reizen dan bijvoorbeeld naar ons land en die geven het dan bij 

ons door. Zo ging dat over de hele wereld en moesten de scholen 

sluiten. Onze ouders moesten dan op school zakken halen waar 

onze schriften in zaten. De juf zette dan op digiklas ( de 

website) de oefeningen die we in onze schriften moesten maken. 

Af en toe konden we met de klas videochatten. Rond mei konden 

we eindelijk terug naar school en terug met onze vrienden 

spelen. Na een tijdje was het weer zomervakantie. 

Na de zomervakantie zaten we in 3B. Na een tijdje was het 

bijna 2021! 

Hop naar een beter jaar! 

 

Een mijmering geschreven door Louis (3B) 
 

 
 
 
 



 
 

 STIP IT 

Deze week is het week tegen pesten.  

Ketnet heeft om de 2 jaar een lied tegen pesten.  

Zij verzonnen ook de uitspraak ‘STIP IT’.  

Ketnet heeft ook 4 stippen verzonnen.  

Er is bij elk lied ook een move, soms ook move tegen pesten genoemd.  
 

Van Arlo uit 3B 
 

 
 

 

      De vier afspraken tegen pesten: 
 

1) Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. 
2) Ik praat erover als pesten mij bang maakt of verdrietig 
3) Ik sluit niemand uit.  Voor mij hoort iedereen erbij! 
4) Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest 

wordt. 

Wil je ook de move tegen pesten dansen? Klik hieronder op de link: 
 
Wil je eerst even oefenen: 
https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/hoe-dans-je-stip-it 
 
En dan dansen maar!!!! 
https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/stip-it-s2020a0 
 

Seth van Bergen en Arlo van Droogenbroeck 

 

https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/hoe-dans-je-stip-it
https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/stip-it-s2020a0


 
 

MOKKA 

Wat zijn wij gezegend op school met zo een lief 
paard als Mokka! 
Een echte hartendief voor klein en groot. 
Bij het krieken van de dag stampt ze wel als eerste 
tegen haar staldeur voor al een extra pakje hooi, 
maar dat nemen we er graag bij. 
Zij ziet ons graag en laat ons gewillig op haar rug 
voor een kort ritje na een heerlijke borstelpartij!" 

 

 

 

Middagwerking 

 

Hallo allemaal! 

Ook wij zijn superfan van de dieren. We zijn blij om tijdens de 
middag  mee te kunnen werken. 
Jaja, mest scheppen, stalletjes terug proper leggen met vers 
stro....we doen het supergraag. 
En spierballen krijgen we er zeker van want ook de volle 
kruiwagen moeten we terugrijden naar de mesthoop! Op het 
einde rennen we snel terug naar de stallen om onze dieren een 
flinke knuffelbeurt te geven!" 

Zo gaan wij ook vaak met onze schapen op stap in het park.  Zo 
hebben ze een extra grasknabbel en een  goede wandeling . 
Het zijn lieverds, die schapen en stappen flink mee naast onze 
zijde. 

 

 
 



 
 

Sneeuwpop maken 
Op 29/1/2021 hebben we een sneeuwpop gemaakt. 
 

Wat heb je nodig? 

500 gram rijst 

een grote witte sok 

vilt 

kopspelden 

1 paar oude sokken 

knopen 

touw 

lijmpistool. 
 

Volg deze stappen: 

1. Knip het bovenste stuk van de witte sok. 

2. Vul de hiel van de sok met rijst. 

3. Vraag aan je mama of papa om er bovenaan een knoop in te maken 

met touw. 

4. Maak een hoofdje. Dat doe je door te knijpen. Doe er weer een 

touwtje rond en maak een knoopje. 

5. Nu kan je een gekleurde sok over het hoofdje doen en zo krijg je 

dan een leuke muts. Met de kopspelden maak je oogjes en een 

neusje. Met een lijmpistool doe je de knopjes op het buikje en je 

bent klaar. 
 

Anne-Sophie en Louis (3B) 

 



  
 

Nona Van Droogenbroeck 1A 

 

Samen staan we 

 sterk.

 

Alleen zijn we 

 breekbaar.

 
 
 



 
 

Raadsels 

 

Er zijn 10 vissen: 5 verdrinken en 3 gaan er dood.  

Hoeveel vissen blijven er over? 

 

 
 

Wat zeggen twee onzichtbare mannen als ze elkaar tegen komen? 

 
 

Wanneer leefde de oudste persoon ter wereld? 

 
 

Wat is het toppunt van snelheid? 

 
 

Het is zwart/wit en springt op en neer? 

 
 

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? 

 
 

 

Siska en Loes 5B 

Door het sleutelgat van een glazen deur kijken. 

een springuïn 

Een slak die uit de bocht vliegt. 

Tussen zijn geboorte en zijn dood. 

Ik heb je lang niet ‘gezien’ !!! 

7 vissen blijven er over want vissen kunnen niet verdrinken. 



Het moppenboek van Lotje en Olivia (3B) 
 

Er ging eens een konijntje naar de bakker?  

Ze vroeg aan de bakker: ”Heb jij worteltaart?“  

De bakker zei: “Nee, ik heb geen worteltaart.” 

De volgende dag ging het konijntje weer naar de 

bakker en vroeg weer: “Heb jij een worteltaart?”  

De bakker zei: “Nee.”  

De bakker had er genoeg van en vroeg aan zijn 

vrouw of die een worteltaart wou bakken.  

De volgende dag ging het konijn weer naar de 

bakker en vroeg weeral: “Heb jij een 

worteltaart?” 

Deze keer zei de bakker: “Ja, ik heb een worteltaart.”  

Het konijntje zei: “Vies he.” 

 

 

Jantje zat in de klas en de meester vroeg: 

“Jantje, wat is het grootste meer van België?” 

Jantje antwoordde: “Toet!” 

De meester was boos en zei: “Jantje, nog één keer 

zo'n antwoord en je moet naar de directeur. 

Begrepen?  

Wat is het grootste meer van België? 

Jantje zei weer: “Toet!“  

“Ok” ,zei de meester. “Ga nu maar naar de 

directeur.”  

Jantje antwoordde: “Sorry meester, maar mijn 

benzine is op.” 

Ik ben geel en ik ben altijd blij. Maar als je met mijn hoofd iets 

doet kan het zijn dat ik anders kijk. Wie ben ik ? 

???????????????????????????????????????? 

 

Ken je de mop van de mummie? 

 
 

een legomannetje 

Die is heel ingewikkeld. 



 
 

 



 



 

 

 



 
 

Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

maandag 1    

dinsdag 2 L5 - L6 zwemmen zwemzak 

woensdag 3    

donderdag 4 
alle klassen Oog voor lekkers: wijnappelsien  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 5    

zaterdag 6    

zondag 7    

maandag 8 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 9    

woensdag 10    

donderdag 11 
alle klassen Oog voor lekkers: clementine  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 12    

zaterdag 13 

alle klassen KROKUSVAKANTIE  

zondag 14 

maandag 15 

dinsdag 16 

woensdag 17 

donderdag 18 

vrijdag 19 

zaterdag 20 

zondag 21 

maandag 22 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 23 3A – 3C Workshop: afvalbeleid  

woensdag 24    

donderdag 25 
alle klassen Oog voor lekkers: mandora  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 26    

zaterdag 27    

zondag 28    

 



Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

maandag 1 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 2    

woensdag 3    

donderdag 4 
alle klassen Oog voor lekkers: wortel  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 5    

zaterdag 6    

zondag 7    

maandag 8 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 9    

woensdag 10    

donderdag 11 
alle klassen Oog voor lekkers: groene kiwi  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 12    

zaterdag 13    

zondag 14    

maandag 15 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 16    

woensdag 17    

donderdag 18 
alle klassen Oog voor lekkers: appel magic star  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 19 alle klassen pedagogische studiedag  

zaterdag 20    

zondag 21    

maandag 22 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 23    

woensdag 24    

donderdag 25 
alle klassen Oog voor lekkers: bloemkool  

1C-2C-3C zwemmen zwemzak 

vrijdag 26    

zaterdag 27    

zondag 28    

maandag 29 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 30    

woensdag 31    

 
 

Alle geplande uitstappen en toneelvoorstellingen zijn tot nader order afgelast. 
 



 
 

 

…1 maart de jeugdboekenmaand begint.  
Het thema dit jaar is ‘Feest’.  
Allemaal lezen maar!  
Als jullie leuke boeken weten, stuur ze gerust door 
naar parkblad@parkschoolmortsel.be    
Dan maken we een boeken top 5!  
Ik ben alvast benieuwd naar jullie inzendingen. 

 
 

 

…je op de website van de klas je eigen ‘stip-it’ kan posten? 
Ga thuis, in het bos, in de speeltuin,… op zoek naar vier voorwerpen. 
Maak er een foto van en stuur ze door naar de website van de klas.  
We zagen al enkele creatieve en coole foto’s verschijnen.  

 

 

… ons varken, Suske een nieuw bed heeft gekregen? 
Het varken is al erg oud en kan niet zo goed meer tegen de koude.  
Nu kan ze heerlijk en warm slapen. 

  

  
 

Ons varkenHoofdingen van frreepik.com 

mailto:parkblad@parkschoolmortsel.be

