
maandbrief januar�
Gelukkig Nieuwjaar!

Wat gaan we blij zijn om de kinderen op maandag 10 januari weer terug te zien!

We starten weer met nieuwe kleuters in de -  en klas….

Welkom Fons, Junior, Méline, Odette, Aurora, Ellis, Victor, Vinz, Lena, Georges, Victor C., Ophélie, Adèle, Liv, Sebastiàn,
Isola, Eloïse, Roméo en Leon!

Juf Enya stond op woensdag in de eendenklas, maar… hebben jullie dat gouden sterretje op haar buik
zien staan op de nieuwjaarskaart?
Ja, zij is zeker vol verwachting in 2022! Zij zal dus even niet op school aanwezig zijn. Gelukkig hebben we
een fijne vervanging gevonden. Juf Ellen zal haar dagje overnemen in de eendenklas.
Haar kinderen hebben zelf bij ons op school gezeten, dus ze is al wat vertrouwd met onze
werking, wat zeker veel voordelen biedt.
Ook zal ze de kleintjes en de eerste kleuterklas ondersteunen en de oudste kleuters
helpen bij het leren programmeren.

Juf Sigi blijft op maandag in de vlinderklas staan en neemt voor de overige uren
met veel plezier de schrijfdanslessen van Enya over.

Ze hebben er beiden zin in. We zullen Enya missen, wensen haar een mooie zwangerschap
toe!

Aanmelden - inschrijven kinderen
● Vanaf maandag 10/01/’22 (9u) kunnen alle broers/zussen van kinderen uit de

Parkschool of kinderen van het personeel zich digitaal aanmelden via deze
link.
Dit kan tot en met 28/01 (12u). Wanneer de aanmelding verwerkt is, start de
effectieve inschrijving vanaf 14/02. Hiervoor maakt u een afspraak op het
secretariaat. Maak zeker gebruik van deze voorrang!

● Vanaf 07/03/’22 (9u) kunnen alle andere kinderen zich aanmelden via dezelfde link.

De kleuters van de derde kleuterklas krijgen meteen na de kerstvakantie de inschrijvingspapieren mee naar huis en
kunnen hun kinderen daarmee aanmelden voor het eerste leerjaar tot en met 28 januari.

https://www.mortsel.be/aanmelden


Wist je dat….
● we met 2 bomvolle auto’s al de voeding, schoonmaakproducten en producten voor

persoonlijke hygiëne naar de opslagplaats in Luik hebben gebracht?!
Ze waren ons ontzettend dankbaar! Ook jullie gulle giften leverden
daarbovenop 800 euro op. Een bijdrage voor de aankoop van boilers ed.

Een fijne organisatie die we zeker zullen blijven steunen. Chapeau voor al
hun inzet, tijd, moeite en warme harten. Zeer mooi om te zien!

● de verloren voorwerpen in onze inkomhal staan. Er hangt ondertussen al heel veel… Neem zeker eens een
kijkje!

● wij onze school luizenvrij willen houden. Daarom houden we na elke vakantie een luizencontrole. Wanneer er
luizen bij uw kind gevonden worden, zullen we u opbellen en zal u uw kind thuis moeten behandelen. Wanneer
de behandeling gebeurd is, mag u uw kind terug naar school brengen. Op maandag 10
januari zullen we alle kleuters controleren op luizen! Wees voorbereid en kijk je kleuter al na
alvorens ze naar school te sturen.

● onze kleuters van de 1e en 2e kleuterklas op maandag 10 januari meteen naar het toneel in de voormiddag
gaan?! Wat fijn dat dit toch mag doorgaan.

● de kleuters van K3A  gaan zwemmen! De uilen behaalden reeds een zwemdiploma en nu is het de beurt aan de
spechtenklas. Op woensdag 12 januari starten ze aan hun +/- 10 zwembeurten!

● we graag het nieuwe jaar inzetten met goede voornemens…
○ Kom op tijd! Dat maakt de start van de dag voor uw kleuter veel aangenamer!
○ Zeg met je kleuter goedendag aan de juf of aan de vrijwilligster op speelplaats wanneer je de school

verlaat. Beleefd zijn is leuk en het geeft ons een goed overzicht.
○ Zorg dat je kleuter zichtbaar is en vergeet het fluohesje niet!
○ Blijf aandacht hebben voor de coronamaatregelen:

* Houd voldoende afstand, draag je mondmasker en ontsmet voldoende je handen.
* Blijf niet te lang aan de poort staan wanneer je je kind afzet, maak plaats voor iedereen.

○ Als je met iets zit of er loopt iets niet zoals je wenst, kom binnen en vertel het ons… Zo kunnen we er
samen snel iets aan doen!

● er hele leuke foto’s van jullie kinderen op de website staan?

● wanneer je kleuter jarig is, je het best trakteert met een lekkere cake?! Een leuk stukje
fruit of.. ?? Aparte cadeautjes of te veel snoepjes delen wij niet of zeker niet graag uit.
Hou het simpel. de juffen maken er zeker en vast een groot feest voor hen van.

Bodymap op school en thuis

Brrr … wat is het soms guur en koud buiten. Misschien geen weer om er nu vaak op uit te trekken met je kleuter. We

kruipen wat meer binnen, gezellig bij elkaar en dat is helemaal niet erg!

Wist je dat …
… het enorm goed is voor de ontwikkeling om zowel je baby als kleuter vaak op de buik te

leggen. De spieren worden enorm versterkt (rugspieren, nekspieren, …) wanneer je kind op

de buik ligt en zijn/haar - toch wel zware hoofd - moet tillen. Wanneer deze spieren sterk zijn



zal je kind het ook gemakkelijker vinden om mooi rechtop op een stoel of

bank te blijven zitten. En dat is dan weer belangrijk voor de concentratie en

een goede schrijfhouding.

Merk je dat jouw kind het moeilijk of zelfs lastig vindt om gedurende enige

tijd op zijn/haar buik te liggen, dan is het zeker belangrijk deze vaardigheid

“te trainen”.

Dit kan door al liggend een boekje te lezen, een puzzel te maken, een spelletje te spelen, naar de

televisie te kijken, …
Extra bodymapoefeningen voor thuis: 2,5- en 3-jarigen , 4-jarigen en 5-jarigen.

Ook in de klassen worden er nieuwe bewegingsporen aangeleerd…. Fijn!

Leren programmeren
Vanaf de 3e kleuterklas maken we extra uren vrij om de kleuters te leren programmeren. Dit doen we aan de hand van
cubetto.

Wat is cubetto?
Deze vriendelijke houten robot maakt spelenderwijs leren programmeren mogelijk. Door de
kleurrijke blokken in het speelbord te plaatsen laat je de Cubetto de door jouw bepaalde
route rijden. Er worden geen letters gebruikt dus iedereen kan meedoen zonder te hoeven
lezen. Het helpt kinderen te leren programmeren door avontuurlijke verhalen te bedenken.

Verder in het jaar gaan we over tot het programmeren op de Ipad, dit a.d.h.v. het programma Osmo…
Het leert de kinderen programmeren met hun handen. Dat het leren van
programmeren en coderen voor kinderen vanaf een jonge leeftijd een belangrijk
element is in het onderwijs wordt internationaal onderzocht en erkend.
De kinderen leren niet alleen programmeren, maar zeker ook het oplossingen
bedenken wordt bevorderd. Daarnaast moet er ook veel geteld worden en leggen de
kinderen getalsymbolen neer voor hoeveel stappen.

Natuurlijk leren de kinderen ook coderen en programmeren in de klas door het
ontcijferen van geheimschrift, werken met stappenplannen in de bouwhoek, de
lego en zoveel meer….

Lieve mensen, graag willen wij jullie wensen :

Een leuke, knusse tijd,

jullie zijn lieverds, dat is een feit!

Verder 365 dagen van goede gezondheid

alsook onze dankbaarheid,

voor al jullie lieve zorgen, die ons een gevuld buikje bezorgen!

geef toe, wij zijn lief en tam en dat is enkel omdat het door jullie kan!

Dikke knuffelzoentjes van al jullie dierenkapoentjes!

Suske, Mokka, Florien, schapen, geitjes, kippen, haan, konijnen, ganzen en eendjes

Wij wensen jullie allen een hele mooie start

in het nieuwe jaar!!!

https://drive.google.com/file/d/1mumrLm0BlS1kjb6wN3KyX48AHZaSXG3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YooKwsjFSb0C-fkENeeSSRJB4LiKfNUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w96ZHIzSH1DcAVgK7U8svFmsVNUZ-2jl/view?usp=sharing

