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Beste ouders/verzorgers,
Beste leerling,
Tijdens de klasouderavond konden jullie kennismaken met de klas en leerkrachten van je kind.
We mochten heel wat ouders ontvangen, we danken u voor uw aanwezigheid.
We delen jullie mee dat er een wissel zal plaats vinden in de kalender. Op 6 oktober gaan
onze leerkrachten naar de lerarendag en is het geen school. Op 12 oktober vervalt
hierdoor de pedagogische studiedag en is het wel school.

Via deze weg willen we jullie medelen dat Ellen de zorgjuf stopt met werken op de
Parcivalschool. Meester Bart blijft nog aanwezig in de zorg om al jullie vragen op te lossen.
Ondertussen gaan we op zoek naar een nieuwe kracht om ons te ondersteunen.

De leerlingen beleefden 3schitterende dagen, Ze maakten een fietstocht, wandelden in
het donker op zoek naar een lekkere verrassing voor aan het kampvuur. Hieronder kan u
enkele foto’s zien van de kunstwerken die de leerlingen maakten tijdens een spel.

Kalender:
- 6 oktober: pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL voor de leerlingen
- 22 oktober klusdag (meer info hier onder)

Elke week maken de leerlingen van verschillende klassen de Parcivalkrant. Deze kan u
vanaf volgende week ook meelezen op de website :
https://parcivalschool.be/praktisch/vrijdagspost-ov3/

Op zaterdag 22 oktober organiseren we onze eerste klusdag van dit schooljaar.
We steken de handen uit de mouwen van 9.00 tot 13.00 uur. Er staan al flink wat klussen op ons
lijstje. Collega’s en ouders/verzorgers pakken die dag samen klussen op, om er voor te zorgen dat
we een opgeruimde, schone en ‘stevige’ school kunnen bieden voor onze leerlingen. Helpt u ons
dan ook
Het biedt je de mogelijkheid om je steentje bij te dragen en onze collega’s beter te leren kennen.
Wij zorgen voor een gezellige sfeer. We starten samen met een kopje koffie/thee en iets lekkers.
We vernemen graag vooraf wie we mogen verwachten. Wilt u dan alvast een mailtje sturen naar
elke.laermans@parcivalschool.be?

Enkele mooie beelden van de meerdaagse:

Voor dringende vragen mailt u naar parcivalschool@parcivalschool.be of
alwina.janssens@parcivalschool.be

Met vriendelijke groeten,
Alwina Janssens
Pedagogisch én algemeen directeur

