
                       

 

 

 

 

Vrijdagpost lagere school                                                                          13 mei 2022 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Vandaag genieten we allemaal van een facultatieve vrije dag. En dit na een hele bruisende week! 

 

We blikken namelijk terug op een heel sfeervol en druk bezocht lentefeest. Het was super fijn dat er 

zoveel leerlingen, ouders, oma’s/opa’s, zusjes/broertjes, vrienden, oud-collega’s, oud-stagiaires, 

buren en vele anderen ons lentefeest bezochten! 

We zijn heel trots op onze leerlingen die toonden hoe we op onze school zingen in de koorzang.  En 

in de toonmomenten lieten zij zien welke (opmaat)oefeningen we in onze school allemaal doen! 

Bij het opzetten van de tentoonstellingen waren we zelf ook erg onder de indruk van alle werken van 

de kinderen!  

Nogmaals dank aan iedereen om dit feest samen met ons te vieren! 

 

Gisteren gingen onze klassen op buitendag. We plannen twee buitendagen per schooljaar in.  

De dagen zijn bedoeld om op avontuur te gaan en buiten de school (nieuwe) dingen te 

ontdekken/leren.  

In de vrijdagpost van volgende week meer over de buitendag. 

 

Verder delen we graag nog eens dat de schoolpoort vanaf 8.30 uur geopend is voor de kinderen van 
de lagere school.  
Om 8.50 uur gaat de bel een eerste keer en om 8.55 uur klinkt de tweede bel. Dan vertrekken de 
leerkrachten met de klassenrijen naar hun klas. 
We willen u vragen om uw kind op tijd naar school te brengen, want vanaf 8.55 uur is de schoolpoort 
gesloten en moet u dus aanbellen bij de voordeur. Dit geeft ons extra werk om kinderen later naar 
hun eigen klas te brengen. Ook levert dit verstoringen op bij de opstart van de lessen.  
In het belang van alle leerlingen en leerkrachten willen wij u daarom vragen om uw kind op tijd op 
school te laten aankomen! Alvast dank om dit op te volgen! 
  

Tot slot merken we dat sommige leerlingen na het middageten aangeven nog honger te 

hebben. Wilt u met uw dochter/zoon bespreken of zij voldoende eten mee hebben 

naar school? Dank! 

 

Met warme groeten wensen we u een heel fijn weekend!   

Team Parcivalschool  

                           



Sfeerbeelden van het lentefeest 

   

 

 

 

 

 



 



Binnenkijken in groep I 

 

De leerlingen van groep I 

genieten van de zonnige 

lentedagen. Heerlijk om 

die zon op ons gezicht te 

voelen, en terug meer 

buiten te spelen. 

 

       

 

 

Vorige week hebben we een 

snoezelbox gehuurd, de 

leerlingen genoten er 

ongelooflijk van om alle nieuwe 

materialen te ontdekken.  

 

           

 

Maar er wordt ook 

hard gewerkt.  

 

           

 

Wat was het fijn om de ouders van groep I tijdens het lentefeest te ontvangen in de klas.  

 

      

 

 

 

 

Vele lieve en zonnige groetjes van Eunice, Karel, Merlijn, Rayane, Rayhan, Rhahis en Xander 

Juf Caat, juf Elke, juf Ymen en juf Marie 

  



Mededelingen 

 

 Vanaf 8.30 uur is de schoolpoort geopend voor de kinderen van de lagere school.  
Om 8.50 uur gaat de bel een eerste keer en om 8.55 uur klinkt de tweede bel. Dan 
vertrekken de leerkrachten met de klassenrijen naar hun klas. 
We willen u vragen om uw kind op tijd naar school te brengen, want vanaf 8.55 uur is de 
schoolpoort gesloten en moet u dus aanbellen bij de voordeur. Dit geeft ons extra werk om 
kinderen later naar hun eigen klas te brengen. Ook levert dit verstoringen op bij de opstart 
van de lessen.  
In het belang van alle leerlingen en leerkrachten willen wij u daarom vragen om uw kind op 
tijd op school te laten aankomen! Alvast dank om dit op te volgen! 

 

 Klas D verkoopt heerlijke broodjes voor slechts € 2 op donderdag 19 mei!     

Wil je een broodje bestellen?  

Vul het briefje in en breng het met gepast geld zo snel mogelijk mee naar 

school! 

Wij maken het met veel plezier voor je klaar en leveren het ’s middags in de 

klas.  

Groetjes, klas D & juf Lotte 

Kalender 

 
 Vrijdag, 13 mei: Facultatieve verlofdag  

   

 Donderdag, 26 mei en vrijdag, 27 mei: Hemelvaartverlof        

 

 Vrijdag, 03 juni: Pinksterfeest 

 

 Maandag, 06 juni: Pinkstermaandag. Er is die dag geen school!  

 

Tot slot 
Indien u vragen heeft kunt u mailen naar parcivalschool@parcivalschool.be of 

matthieu.roozen@parcivalschool.be 

Op de schooldagen zijn we vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 03-

2302444. In noodgevallen kunt u ons in het weekend bellen via het telefoonnummer 0497-135379. 
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