
Maandbrief
oktober

Op woensdag 28 september mogen de kleuters in sportoutfit naar school komen.
Samen met MOEV, de Vlaamse scholen, de lokale besturen, sportfederaties en sportclubs
roepen we alle leerlingen op om in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school te
gaan.

● Zit je kleuter in een sportclub, laat hem/haar dan zeker in outfit naar school komen!
● Wij starten de dag met een sportlied en maken er weer een feest van!

Op donderdag 29 september komt de schoolfotograaf !

Er zullen die dag klasfoto’s en individuele foto’s getrokken worden. Broers en zussen die in de Parkschool
Mortsel (kleuter en lager) zitten, zullen ook samen gefotografeerd worden.
Dus zorg dat ze zeker tijdig aanwezig zijn!

‘Foto Vander Eycken’ verzorgt de foto’s.
Wanneer alle foto’s binnen zijn, krijgt u een inlogkaart met een code en wachtwoord. U
beslist dan online of u al dan niet foto’s wilt aankopen.
Er is geen enkele verplichting tot aankoop van de foto’s.

Oog voor lekkers
Het ‘oog voor lekkers-project’ start weer in oktober. Dit is een project gesubsidieerd door de
overheid dat gezonde voeding stimuleert.  Zij steunen 50% van de onkosten, waardoor jullie
maar €6 per kind voor 30 weken betalen voor een stukje fruit.

● € 0,75 zal maandelijks verrekend worden op de schoolrekening

● Vanaf donderdag 6 oktober hoeft u uw kleuter dus GEEN fruit meer mee te geven op donderdag, de
andere dagen wel. Het project eindigt op donderdag 15 juni ’23.

Vermits we met een nieuwe leverancier werken, een echte marktkamer, houdt hij wekelijks de beste producten
in de gaten en werkt hij niet met een fruitkalender. Hij zorgt wel voor voldoende variatie.
Indien uw kind allergisch is voor een bepaald stuk fruit, laat het dan zeker aan de leerkrachten weten, dan
brengen zij u tijdig op de hoogte wanneer u toch iets anders moet voorzien.

Wij zijn op zoek naar:
● ouders die op donderdag het fruit willen snijden en verdelen. Dit gebeurt tussen 8.45 u en 10 uur in

de leraarskamer van de kleuterschool.
● Kan je komen helpen? Vul dan even dit formulier in!

Samen werken we aan een gezonde school !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBAp-WZSzcKmyLxrzvc3tjC0Z6hRn7WQvAInMD2RjLhyRNcA/viewform?usp=sf_link


Ter herinnering….

● Je hebt je toch al ingeschreven voor de Parkschool QUIZ? Zo niet…. Het kan nog via deze
LINK .

● Heerlijke, verse pompoenen zijn te verkrijgen op vrijdag 7/10 tijdens de
sponsorloop ‘Ren je rot’. Heb je al een pompoen besteld?
Dit kan nog tot dinsdag 4/10 via deze LINK .

Wist je dat….
● wij met de school zoveel mogelijk batterijen verzamelen? Voor elke kilo batterijen die de

school verzamelt, krijgt ze punten. Met deze punten kunnen we leuke materialen kopen voor
op de speelplaats, in de klas…
Doen jullie mee?
De groene ton staat in de fietsenstalling op de kleuterspeelplaats. Stop ze er samen met je kleuter in,
geef ze zeker niet mee in de boekentassen van de kinderen.

● wij in de maand oktober het spel op de speelplaats in de kijker zetten?
○ Ze leren de afspraken van de speelplaats kennen
○ Leren reflecteren over hun eigen speelgedrag en dat van anderen
○ …

■ Onze kleuters brengen nog GEEN pokémonkaarten mee naar
school, dat is iets voor de lagere school.

● wij altijd fruit eten, maar je je kind een droge koek mag meegeven voor in de
nabewaking?

○ Gebruik een koekendoos en laat het papiertje thuis!

● we de voederschuif van de dieren even sluiten. Omdat…
○ Er te veel afval in wordt gegooid en te weinig bruikbaar voedsel.
○ We goede connecties hebben met groentehandelaars op de markt in Mortsel die ons van verse

groenten voorzien.
○ de klassen die de dieren voederen extra hun best gaan doen om groenafval mee te nemen.

● wij meedoen met de YOUCA action day.
○ 15000 scholieren helpen voor 1 dag een bepaalde organisatie ter waarde van €55.

De opbrengst gaat naar sterke jongerenprojecten in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador die
werken rond het klimaat. Meer informatie vind je op www.youca.be.

● Wij steeds op zoek zijn naar PUZZELS…

Wist je dat een puzzel helpt het kind bij het
○ Leren waarnemen, ordenen, sorteren en concentreren
○ Zelfstandig bedenken van oplossingen
○ Vergroten van hun ruimtelijk inzicht
○ Ontwikkelen van de fijne motoriek

In de  kleuterschool werken we met een puzzelrups die duidelijk
aangeeft in welk niveau de kleuter puzzelt….

Heb je thuis een puzzel die nog volledig is, minstens 24 stukken bevat en je kan missen…. Dan mag je
hem altijd meegeven met je kind!

De moeilijke puzzels geven we door aan de lagere school, want ook zij zullen in de toekomst de
puzzelrups verderzetten.

https://forms.gle/EyfCVU6UZSaT4WsS6
https://forms.gle/HEDv2oEkirNy8LAt5


Bewegen is leren!

Onze kinderen bewegen minder dan vroeger, ze leven meer in

een digitale tweedimensionale wereld die niet sterk uitdaagt om

te bewegen. Maar aangezien beweging kinderen doet

ontwikkelen, sterk en weerbaar maakt, is het een must om beweging aan te moedigen op een

speelse manier.

We weten dat bepaalde bewegingen een enorme invloed
hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het
zijn grotendeels allemaal natuurlijke bewegingen die kinderen
spontaan opzoeken als ze veel buiten spelen, ravotten en
samen spelen met vriendjes.
Heel veel van deze spelvormen zitten helaas niet meer
standaard in het ervaringspakket van kinderen, de digitale
wereld kan dit niet overnemen. Jammer!

Door meer beweging aan te bieden op school kunnen we meehelpen aan de groei en ontwikkeling
van kinderen.

Door dagelijks vaste bewegingen uit te voeren gedurende meerdere weken kunnen we
preventief werken en de kleuters zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen.

Wat wil dit concreet zeggen:
● Alle kinderen voeren dagelijks vaste bewegingen uit.
● Deze bewegingen zullen gedurende 8 weken dezelfde zijn.
● De bewegingen zijn groot motorisch en vragen wel wat ruimte en bewegingsvrijheid:

● Gemakkelijke kledij = beter bewegen
● We kruipen, sluipen, rollen, … vaak op de grond. We worden misschien wel eens

wat vuil maar bewegen staat voor ons voorop!

In de extra maandbrief van september (ook terug te vinden op de schoolwebsite) vonden jullie nog
heel wat tips en ideetjes voor thuis!
Via onderstaande link krijgen jullie nog eens extra uitgelegd waar Bodymap voor staat. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ze aan de juf(fen) te stellen.

Bodymap op school … Waarom? https://youtu.be/ylvR4pUoiwM     

Maa� er ee� mooi� maan� oktober va�!


