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Welko�…
Na de paasvakantie wordt onze kikkerklas echt een volwaardige klas! Juf Mariam kijkt erg uit
naar de komst van Bobbie, Toni, Giordanno, Aaron, Vivian, Fien, Lucie, Gus, Evi en
Romée. Welkom in onze kleuterschool!

Nu onze kinderverzorgster Mariam klasjuf is van de kikkerklas (zo lang juf Natascha
afwezig is) hebben we een zeer enthousiaste nieuwe kinderverzorgster gevonden die
met veel plezier alle jongste kleuters van onze school ondersteunt; juf Aysee

Feeste�, activiteite�,...
● De ouderfuif ‘Party@the park’ was een enorm succes! Fijn jullie allemaal al dansend, lachend en

vooral opnieuw SAMEN te zien. Veel dank aan alle ouders die dit feest organiseerden.
● Op de klusdag werd er veel werk verzet. Heb je de nieuwe speelbakken op de kleuterspeelplaats

reeds gezien? Een groot succes. Ook hier dank aan al die handige en meedenkende ouders.
● We hebben ontzettend veel nieuwsgierigen op onze opendeurdagen mogen ontvangen. De officiële

aanmeldingen zijn voorbij. Wie deze kans toch gemist heeft kan zich vanaf 1 juni alsnog aanmelden
en zich op de wachtlijst plaatsen.

● De lente picknick van K1 en de papadag van K3 waren gezellig en knus.
● De paashazen komen as. vrijdag 1 april nog eitjes verstoppen voor al onze kleuters, laten we

duimen voor een zonnetje en geen gesmolten eitjes.
● Van al de activiteiten in de klas en op school worden er leuke fotoalbums op de website gezet. Ga

zeker een kijkje nemen. Indien je je persoonlijke code kwijt bent, kan je deze altijd terugvragen aan
de juf.

● Verbondenheid… is iets wat we de afgelopen maanden gemist hebben en we dankzij
bovenstaande activiteiten gelukkig al terug wat gevoeld hebben. Maar ons ouderteam heeft
hieromtrent nog een zeer fijne activiteit gepland. Na de vakantie ontvangen jullie een flyer en een
lapje stof om SAMEN onze school klaar te maken voor het SCHOOLFEEST op zaterdag 14 MEI!

○ Alle info krijgt u meteen na de paasvakantie, maar noteer de datum alvast in je agenda!

N� d� paasvakanti� …
● Controleren we de kleuters op dinsdag 19 april op luizen. Controleer je kind alvast voor je naar

school komt.. Zo houden we onze school luizenvrij!
● Hoef je GEEN wc-rolletjes en eierdozen meer binnen te brengen, we hebben er voorlopig meer dan

voldoende; waarvoor dank!



● Zijn er (nieuwe) speelplaatsafspraken:
○ De kleuters van de vissen- en de eendenklas komen vanaf nu ook gewoon langs de

kleuterschoolpoort de school binnen. Een grote aanpassing, maar ze zijn
er zeker klaar voor!

○ De kleuters van de 2e kleuterklas spelen vanaf nu elke speeltijd op de
gezamenlijke speelplaats en maken zo plaats voor de kleintjes.

○ Wanneer je je kind om 15.30u afhaalt, wordt de glijbaan NIET gebruikt.
De kinderen krijgen voldoende mogelijkheden om te glijden en zo bewaren we het
overzicht op de speelplaats.

○ Tijdens de nabewaking kan het al eens druk zijn op de speelplaats
■ zorg dat je je als ouders zeker houdt aan de afspraken van de school.
■ Sluit altijd goed de poort, zeg dag aan de leerkracht.
■ Een babbeltje met andere ouders kan zeker en dat willen we stimuleren, maar het

echt blijven spelen met de kinderen kan ook in het park > is overzichtelijker voor
de nabewakingsjuffen en zo blijft het overzicht bewaard.

● Schijnt de zon hopelijk weer vaker:
○ Smeer je kind ‘s ochtends in met zonnecrème. De juffen zullen hen voor de

middagspeeltijd opnieuw insmeren. Zo is iedereen goed beschermd.
● Zal de tutjesboom leeg zijn:

○ Onze tutjesboom hangt helemaal vol. Pino, de ooievaar, brengt de tutjes
naar pasgeboren babytjes en maakt plaats voor tutjes van grote kleuters die
klaar zijn om zonder tut verder te gaan.

Wis� j� da�…
● Er ook in Antwerpen nu een Babytheek is? Het is een uitleendienst voor babyspullen. Eigenlijk een

soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12
maanden na de geboorte. Het is een ontmoetingsplaats voor gezinnen die kwaliteitsvolle
babyspullen willen lenen in plaats van ze (nieuw) aan te kopen: ecologisch bewust én sociaal
inclusief. Heb je spullen die je aan de babytheek wil donderen? Ze zullen je heel dankbaar zijn. Alle
informatie vind je HIER.

● Mortsel
○ heel wat fijne initiatieven organiseert of hulp biedt voor mensen met een lager inkomen,

de taal niet goed begrijpen,... Zie HIER wat het buurthuis de Populier ook deze maand
allemaal te bieden heeft.

○ weer een loopwedstrijd organiseert voor ALLE leeftijden in het fort IV op vrijdag 6 mei.
Alle informatie over de uren en hoe in te schrijven vind je HIER.

○ een uitgebreid zomeraanbod organiseert voor kinderen van 2,5 - 16-jarigen. Alle
informatie vind je HIER.

○ Een buitenspeeldag organiseert op woensdag 20 april in het fort IV, alle info vind je HIER.
○ de Meerminnecampus heeft opengesteld voor veel Oekraïense vluchtelingen. Een 70-tal

gezinnen zullen daar opgevangen kunnen worden. Ook stelden veel Mortselse inwoners
een kamer ter beschikking. Dit zal ook een invloed hebben op de Mortselse scholen. We
zijn momenteel bezig uit te zoeken hoe en waar we deze kinderen kunnen opvangen en
onderwijs kunnen bieden. We houden jullie hierover zeker op de hoogte.

Bodyma� o� schoo� e� thui�….
We worden geboren met een een zuig- en zoekreflex.

Deze reflexen zijn aanwezig om ons als baby te kunnen voeden. Door de sterke zuigreflex kan een baby melk

uit de borst of uit een papflesje zuigen.

De zuig- en zoekreflex dient tijdens het eerste levensjaar gecontroleerd te worden. Het wordt een bewuste

en gecontroleerde beweging.

https://babytheek.wordpress.com/nederlands/watisdebabytheek/
https://drive.google.com/file/d/1pQTYVSMjO_whL5syGFQqGVpk253cT_eB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXf1G0RsOurqLl6OPagQ3cYIXjcIqPJD/view?usp=sharing
https://www.mortsel.be/vakantieaanbod
https://drive.google.com/file/d/1n9LNA_2dDNLvXDu5v3Ae6bEhYt0plwOt/view?usp=sharing


Wist je dat …
Als de zuig- en zoekreflex niet goed ontwikkelt, kan een kind hinder ondervinden van:

- onduidelijke articulatie

- hij/zij kwijlt nog veel

- veel spanningen in de mond bij de uitvoering van fijn motorische opdrachten.

Hierdoor verliest het kind veel energie

We kunnen deze reflex trainen door allerlei mondbewegingen op een speelse manier aan

te brengen:

- speel mondspelletjes zoals:

- motorgeluid maken met de lippen (bibberen met geluid)

- met de vinger de onderlip wat wegtrekken, waardoor je ook een geluid

maakt

- dikke kaken maken en met de vinger op de kaken duwen om de lucht eruit te duwen

- de tong uitsteken zo ver je kan

- in de hand laten blazen

- in de hand kusjes geven

- …
- speel blaasspelletjes:

- Blazen tegen een molentje

- Prop watten/ confetti wegblazen over een gladde tafel

- Op een feestfluitje blazen

- De wind naspelen

- Met een rietje in een glas water blazen

- Blaadje of een veertje omhoog blazen

- Blazen tegen watjes, balletjes,..

- Blazen of uitademen op een spiegeltje/ raam.

- Zeepbellen blazen en in de lucht houden

- Met een rietje in een glas water blazen

- …
- speel tongspelletjes:

- Tong uitsteken en een gootje maken met de tong

- Klakken met de tong

- Neus en kin afwisselend proberen aan te raken met de tong.

- Zingen van liedjes op lalala, dadada, tatata, bababa, sasasa, rarara,..

- …

Extr� oefeninge� voo� thui�: 2,5- en 3-jarigen, 4-jarigen, 5-jarigen

Genie� va� ee� ontspannend� paasvakanti�
e� ee� mooi� maan� apri�!

https://drive.google.com/file/d/1Q24Gqx6frrZlwL1lE0lMACnob80FNmyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_t0ID9l_OM5pJ1XRDL-mRaeecgmV7sI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6WhG6Bnv71-7_1CLHjnXIwcxkW_jmaG/view?usp=sharing

