
Maandbrief maa��

Welko�…
Na de krokusvakantie komen er nog 3 kleuters bij; welkom Thelma, Junayd en Toby! Normaal
gesproken zouden zij in onze laatste instapklas starten, maar juf Natascha heeft haar hand
gebroken, dus zal nog tot aan de paasvakantie afwezig zijn. Hierdoor blijft Rozafa in de
vissenklas en gaat ze na de paasvakantie met haar nieuwe kleuters naar de kikkerklas. Dan
komen er nog 14 kleuters bij en wordt het een volwaardige klas.

E� staa� hee� wa� geplan� i� d� maan� maa��…
zaterdag 12 maart

… Houden we tussen 9u en 13u een klusdag op de school.
Samen klussen aan de dierenhokken, onkruid wieden, speelbakken maken voor op de
kleuterspeelplaats,...
Werk genoeg, waarbij we jullie hulp kunnen gebruiken!
Wie kan komen helpen, mag zich inschrijven via deze LINK
Alvast bedankt!

zaterdag 12 maart
… Houden we nog een info-ochtend voor nieuwe kleuters. Nieuwe ouders met
kleuter geboren in 2020 kunnen alvast een kijkje nemen in onze school en komen
wat meer te weten over onze werking, visie,...
Meer info vind je op de nieuwspagina van onze website.

zaterdag 12 maart
… Organiseert ons ouderteam ‘De Stam’ een schoolfuif. Organiseer alvast een babysit en kom zeker een
dansje doen!

Tijd om C***** te vergeten en de benen los te gooien!
Zet zaterdag 12 maart in je agenda voor een ontspannen avond uit met:

¨ Live optreden van  Ella Ray van 21 tot 22 uur
¨ Late night tunes door What it is tot 03 uur

¨ Snacks, c(m)ocktails en sfeer à la ‘café societé’

Voorverkoopkaarten (€10) kan je de week voordien (7-11/3) kopen op het
secretariaat van de kleuterschool van 08 tot 16 uur.

Hulp is zeer welkom (inkom / bar / food / …).
Je kan je opgeven via de LINK. Merci!

Het Parkschool party – team

Donderdag 17 maart
… Stond het papa-feest gepland voor de K3’tjes, maar… Gek genoeg mogen we cfr. de
corona maatregelen na de schooluren iedereen uitnodigen en samen brengen, maar moeten
we tijdens de schooluren zoveel mogelijk derden vermijden. Hierdoor mag het feest dus niet
doorgaan. Gelukkig hebben de juffen weer een leuk alternatief bedacht en worden de papa’s
zeker in de bloemetjes gezet!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBVf03aV-3isWCaQChTaCTyVPmor6yqLb8RkueQnbrgu6P_g/viewform?usp=sf_link
https://tinyurl.com/5bv5u4sa


Vrijdag 18 maart
… Houden wij een pedagogische studiedag. De kinderen blijven een dagje thuis, de
leerkrachten verdiepen zich in de werking en de visie van de school.

In de week van 21-25/3 en 28/3-1/4 houden de leerkrachten individuele oudercontacten.
Wie, wat, wanneer, … hoort u later.

Woensdag 23 en donderdag 24 maart
… Gaan de kleuters van K2 en de kleuters van K3 naar het kleuterparadijs.

Een halve sporthal (Drabstraat) wordt gevuld met 3 fantastische springkastelen,
hindernissenparcours, trampolines, fietsjes en nog veel meer kleuterpret. Het
spelmateriaal sluit nauw aan bij de belevingswereld van het kind.
Ook wordt de sporthal op woensdagmiddag geopend voor ouders en hun kleuters
(°2016-°2018).
Meer info vind je hier.

Woensdag 30 maart
Houden de K1’s een gezellige lente picknick met de kleuters en hun ouders.
Dit gaat door bij mooi weer, dan kunnen we buiten in het park afspreken (en dat
mag:)).
Moesten de weergoden ons niet goed gezind zijn, houden we jullie op de hoogte!

Vrijdag 1 april
Vieren wij Pasen en komen de paashazen langs, misschien wel met paaseitjes?
Wij kijken er alvast naar uit!

Enkel� weetje�…
Na de krokusvakantie…
* Hoeven we buiten aan de schoolpoorten geen mondmasker meer te dragen.
Wanneer we het gebouw betreden wel!

* … zullen de kleuters van de tweede kleuterklas ook tijdens de
ochtendspeeltijd op de grote speelplaats spelen. Na de paasvakantie
komt de middagpauze er ook bij. Zo hebben de allerkleinsten wat meer
plek en kunnen onze 4-5-jarigen al wennen aan die grote speelplaats.

* … zijn de dagen weer wat langer en hoeven we de fluohesjes niet meer verplicht te
dragen. Indien je het hesje niet meer dagelijks wil aandoen, was je het en geef je het na de
vakantie terug aan de juf. Zo hebben we het in de klas voor als we op uitstap gaan.

*  … controleren we de kleuters op maandag 7/3 op luizen. Controleer je kind alvast voor ja naar school
komt.. Zo houden we onze school luizenvrij!

* … verzamelen wij graag terug WC-rolletjes, keukenrollen, kaas- en eierdozen…
Je mag ze altijd meegeven met je kleuter! Ook kunnen wij steeds onderbroeken
(vnl. jongens) gebruiken om bij onze reservekleren te leggen.

* … neemt onze school deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse
scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus. We
verzamelen zoveel mogelijk oude GSM’s. Deze mag je afgeven aan de inkomhal van de
kleuterschool. Waarom we dit doen, lees je HIER.

… dit past ook goed bij ons nieuwe thema van de sociale vaardigheden! Respect voor tuin en

dier / AFVAL recycleren. We zullen planten zaaien, afval nog beter sorteren,...

https://drive.google.com/file/d/1PoqC7GN1ZTIGbghCmaJjZfWyBDlInzNr/view?usp=sharing
https://www.goodplanet.be/nl/gsm-inzamelactie-op-school/


* De verloren voorwerpen puilen uit! Kijken jullie er aub eens in?!!!!

* De Valentijnsactie van de STAM was een succes! Dank voor jullie steun!

* Er staan tegenwoordig heel veel buggy’s in de fietsenstalling. Mogen wij
vragen de buggy’s op te plooien of indien het kan mee naar huis te nemen. De fietsenstalling
staat vaak al zo vol en zeker bij fietsnamiddagen is dit niet handig.

* Organiseert de Populier fijne activiteiten om mensen samen te brengen of je met bepaalde
zaken te helpen. Kijk HIER naar hun aanbod.

*  Voetbalt je kleuter graag, kijk dan zeker eens naar dit Mortsels aanbod: Voetbal voor meisjes / Extra
trainingsdagen futbalista.

Bodyma� o� schoo� e� thui�….
In de eerste levensjaren van een kind en zelfs al voor de geboorte vloeit alles voort uit beweging. De baby

beweegt in de buik van de moeder en wurmt zich later naar buiten. Hij wordt aangemoedigd om te grijpen,

te rollen en te ontdekken.

Als peuter loopt, kruipt, klimt, rent, speelt hij en ontdekt de wereld.

Maar eenmaal op school gekomen wordt er van de kleuter verwacht dat hij stil op zijn stoel zit. Het stilzitten

wordt beloond en het kind leert niet langer met handen en voeten, terwijl beweging juist deel uitmaakt van

de natuur van het kind. Hij leert om te ervaren, om nieuwe dingen in te prenten. Beweging voedt het jonge

brein en maakt hem alert en weerbaar.

WIst je dat …
… er in onze kleuterklassen weinig stoelen gebruikt worden?

… er in onze kleuterklassen weinig tafels staan?

… wij het spelen op de grond (al liggend, zittend, kruipend, …) stimuleren?

… Wist je dat we rechtstaand werken en spelen aan tafel verkiezen boven zittend?

… wist je dat er een groot verschil is tussen de inrichting van de klassen van de jongste kleuters en die van

de oudste kleuters, zodat we wel een opbouw krijgen in “zittend” werken.

Door de “grond” speeltijd te stimuleren, werken we aan heel wat basisvaardigheden

die nodig zijn om later een goede zit-en werkhouding te verkrijgen!

● evenwicht

● sterke rugspieren

● sterke nekspieren

● oog- handcoördinatie

● lichaamsbewustzijn

● coördinatie tussen linker-en rechter lichaamshelft

● ruimtelijk oriënteren

● …
"Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat

verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om

volledig stil te staan. Zolang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of

staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die

nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren."

(Sally Goddard Blythe)

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

5-jarigen

Genie� va� d� maan� maa��! Da� he� zonnetj� maa� vee� schijn�!

https://drive.google.com/file/d/1DfIznaNNDOj3dBAeTu-zcEHPQhJ0NhkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fS8JlPTzb9FAAJRvoyht4vb1A3bbX8n7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppD3_MiyDoOxi96aR854ElSXgsHAtm14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppD3_MiyDoOxi96aR854ElSXgsHAtm14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uk6T2f9nGgBtNKFj0fffqU4IZOqo8NQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWbXIsNmnieKw4qOJrKFly_ktqp74UgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8DOzdOWizRhSUqkkqGhTGsTYVy1DhQR/view?usp=sharing

