
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Beste kinderen en ouders 

 

Wat een woelige laatste weken in maart! Aanpassen van 

maatregelen, zieke kinderen en leerkrachten thuis, kleine 

uitstappen en zwemmen mogelijk (of toch niet),... 

Een paaspauze verlengt de paasvakantie met een week. 

Hopelijk kunnen we dan op 19 april terug volledig opstarten met 

veel leren, interessante uitstappen en een gewone derde 

trimester beleven. ‘Fingers crossed’ zeggen ze in het Engels. 

De paashaas brengt in ieder geval goed weer mee en zo kunnen 

de kinderen zich leuk ontspannen buiten. Of een boek lezen! 

De jeugdboekenmaand bracht het lezen extra in de focus en de 

kinderen hingen aan de lippen van de gemaskerde voorlezers. 

Spannend! We blijven de kinderen aanmoedigen om veel te 

lezen. 

 

Een leuke paasvakantie gewenst en hou jullie gezond! 

 

Groetjes 

directeur Peter 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

5de leerjaar leert over Egyptenaren 
 

 de meeste mensen waren kaal omdat er veel luizen in hun haar zaten, ze droegen dan 
wel pruiken 

 de Egyptenaren dachten dat de aarde plat was 

 het verband van een mummie is 1,6 meter lang 

 niemand weet hoeveel piramides er exact zijn 

 de oude Egyptenaren hielden van bordspelletjes 

 kinderen kregen een amulet die hen zou moeten beschermen tegen slangen, 
nijlpaarden, krokodillen en allerlei ziektes 

 alleen de jongens mochten naar school gaan 

 kinderen gingen bloot door het leven pas als ze ouder werden kregen ze kleren 

 de farao had meestal meer dan één vrouw 

 zowel mannen als vrouwen droegen make up  

 

Siska 5B 

 

 

Tijdens de jeugdboekenmaand waren de leerlingen van de parkschool op een heuze zoektocht 

naar 16 ‘masked readers’. 16 leerkrachten van de parkschool lazen, telkens onherkenbaar 

verkleed, een stukje voor uit één van hun lievelingsboeken. 

Elke middag kregen de leerlingen 1 filmpje te zien en moesten ze raden wie er verscholen zat 

achter het masker. De leerlingen hebben hier enorm van genoten maar wisten tot vandaag 

niet wie er achter het masker. 

 
Via onderstaande link kunnen de kinderen de ontmaskeringen van de verschilende lezers zien: 

https://sites.google.com/parkschoolmortsel.be/themaskedreader/de-ontmaskering 

 

https://sites.google.com/parkschoolmortsel.be/themaskedreader/de-ontmaskering


In het eerste leerjaar werken en lezen we regelmatig in groepjes. 

Dat is heel gezellig en dat kunnen we al heel goed. 

Kijk maar! 

  

  

  
 
 
 



 
 

Jodelahihé, 
zijn jullie mee? 

 
Ik ben Mokka uit Tirol 

en juf Greet had grote lol! 
 

Ze was haar skilatten vergeten 
maar ik genoot toch van de sneeuw, dat mogen jullie 

weten!  
 

Mokka  

 
 

 

Met carnaval was het een toffe verkleedpartij! 
In onze zotte en leuke kledij, 

trokken we naar onze schapen en maakten hen weer 
superblij! 

 
Nog nooit hadden zij een clown of banaan gezien 

en snoepen van wat groen kunnen deze 2 voor tien! 
 

 
 

Tok-tok-tok, 
 

Wat was het met de sneeuw en de vries toch ijzig 
kou. 

Maar onze redder, meester Hans, kwam al gauw! 
 

Hij knutselde voor ons een knus en warm verblijf 
en ooo wat waren wij zo blij! 

Als dank leggen we elke dag terug 1 ei!  

 
 
 



 
 

Ik voel me thuis 
 
In het begin was het moeilijk omdat we 
nieuw in België waren.  
Alles was anders, de taal, het weer en 
vriendinnen, maar in mijn school heb ik 
de taal geleerd en heb ik vriendinnen 
gemaakt.  

Ik ben super-blij op de Parkschool . 

Er zijn superlieve juffen en de zorgjuffen helpen veel. 
Er zijn ook dieren. Op dinsdag mogen twee kindjes van de klas naar de dieren dat is 

super- super- super-tof in deze school!!!!!!! 

Dank je wel! 
 
Elke vrijdag knutselen we leuke dingen. 
 
Groetjes 
Amira Rustom 3A 
 

 

  
  

Prachtige tekeningen van kinderen van 1A. 
 
 



 
 

 
Een man is zijn GSM vergeten bij zijn vriend.  
Zijn vriend stuurt een e-mail naar de man waarin staat: “Je bent je telefoon vergeten.” 
Maar de man antwoordt niet. 
Later stuurt de vriend van de man opnieuw een bericht: “Waarom negeer jij mij?” 
 
Antwoord: De man was zijn GSM vergeten dus hij kon niet antwoorden! 
 
Joke Staes 4B 
 

 
 

 

Er waren eens 2 kippen.  
De ene kip zegt tegen de andere: “Heb je goed geslapen?” 
Deze antwoordt: “Nee, ik had zo’n hoge koorts dat ik een hard gekookt ei heb 
gelegd.” 
 
Arlo Van Droogenbroeck  3B 
 

 

 
 

 

2 Belgen lopen over de treinrails. De eerste zegt tegen de andere: “Lange trap hè?” 
De andere zegt: “Nog niet heel lang maar de leuning is zo laag.” 
 
Arlo Van Droogenbroeck  3B 
 

 
 



 
 

Hallo beste mensen, 
 

We hebben het vandaag over verveling.  

Hier zijn enkele tips om je niet te vervelen in de vakantie. 

1) Knutsel als je je verveelt een hartje van knopen  

2) Je kan ook lezen. Lezen is heel rustgevend. 

 
Elias El Jattari 3B 

 
 

Probeer zelf eens een paashaas te tekenen. 

 
 



Een kleurplaat voor de jonge kinderen. 

 
 



Een kleurplaat voor de oudere kinderen. 

 



 
 

Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

donderdag 1 

alle klassen 

PAASPAUZE 

+ 

PAASVAKANTIE 

 

vrijdag 2 

zaterdag 3 

zondag 4 

maandag 5 

dinsdag 6 

woensdag 7 

donderdag 8 

vrijdag 9 

zaterdag 10 

zondag 11 

maandag 12 

dinsdag 13 

woensdag 14 

donderdag 15 

vrijdag 16 

zaterdag 17 

zondag 18 

maandag 19    

dinsdag 20    

woensdag 21    

donderdag 22 

alle klassen Oog voor lekkers: radijzen  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

L3 Workshop: Macramé  

vrijdag 23    

zaterdag 24    

zondag 25    

maandag 26 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 27    

woensdag 28    

donderdag 29 
alle klassen Oog voor lekkers: aardbeien  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 30    

 



Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

zaterdag 1  Dag van de Arbeid  

zondag 2    

maandag 3 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 4    

woensdag 5    

donderdag 6 
alle klassen Oog voor lekkers: snoeptomaten  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 7    

zaterdag 8    

zondag 9    

maandag 10 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 11    

woensdag 12    

donderdag 13 alle klassen Hemelvaartdag  

vrijdag 14 alle klassen Brugdag  

zaterdag 15    

zondag 16    

maandag 17 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 18    

woensdag 19    

donderdag 20 

alle klassen Oog voor lekkers: abrikoos  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

L3 Workshop: Striptekenen  

vrijdag 21 L1 - L2 - L3 Sportdag sportieve kledij 

zaterdag 22    

zondag 23  Pinksteren  

maandag 24 Alle klassen Pinkstermaandag  

dinsdag 25    

woensdag 26    

donderdag 27 alle klassen Oog voor lekkers: nectarine  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 28    

zaterdag 29    

zondag 30    

maandag 31 L4 zwemmen zwemzak 

 



Datum Klas Activiteit Wat meenemen 

dinsdag 1    

woensdag 2    

donderdag 3 
alle klassen Oog voor lekkers: komkommer  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 4    

zaterdag 5    

zondag 6    

maandag 7 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 8    

woensdag 9    

donderdag 10 
alle klassen Oog voor lekkers: perzik  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 11    

zaterdag 12    

zondag 13    

maandag 14 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 15    

woensdag 16    

donderdag 17 
alle klassen Oog voor lekkers: meloen  

1A-2A-3A zwemmen zwemzak 

vrijdag 18    

zaterdag 19    

zondag 20    

maandag 21 L5 – L6 zwemmen zwemzak 

dinsdag 22    

woensdag 23    

Donderdag 24 L3 Workshop: Tote bag versieren  

vrijdag 25    

zaterdag 26    

zondag 27    

maandag 28 L4 zwemmen zwemzak 

dinsdag 29    

woensdag 30    

 
 

Alle geplande uitstappen en toneelvoorstellingen zijn tot nader order afgelast. 
 



 
 

 

’t Bazareke een gulle donatie heeft gedaan van verkleedkledij. 

De verkleedkoffer van 1 en 2 is zo weer rijkelijk gevuld. 

Namens het hele team een dikke merci voor deze gift! 

 

 

…het vrijdag 12 maart pyjamadag was? 

Met deze dag willen we Bednet even in de kijker zetten. Bednet zorgt ervoor dat 
kinderen die (langdurig) ziek zijn toch nog mee les kunnen volgen in hun klas. Als is het 
dan via computer en niet live. 

Alle kinderen mogen die dag dan even in pyjama naar school komen. 

 

 
 
 
 


