
Maandbrief februar�
Welko� nieuw� kleute��
Op 1 februari startten Sanem, Kataléa, Bilal, Elias en Abdulaziz in de eendenklas.
Nu is de vissen- en eendenklas compleet! Na de krokusvakantie start onze laatste instapklas op;
de kikkerklas!
Ook kreeg de uilenklas er een nieuw kindje bij: welkom Michail!

Valentijnsacti�
Om de school te steunen heeft onze ouderraad een toffe valentijnsactie in elkaar gestoken. Zo kan je je geliefde
verwennen en zamelen wij toch een beetje geld in voor nieuwe materialen en leuke activiteiten met de
kinderen. Bestellen kan tot as. zondag 6/2! Zeker doen…

Carnava� o� schoo� Op woensdag  23/2 vieren we feest in onze school:

* de kleuters mogen die dag verkleed komen (moet niet):
° Wees origineel, knutsel of maak iets; dit hoeft geen geld te kosten!
° Houd het lief; breng geen wapens mee, geen enge maskers,...

* We gaan dansen, zingen, springen… Het wordt vast heel leuk!
Op vrijdag 25/2 komen de studenten van Denise Gresiac al onze kleuters in de

voormiddag op een veilige manier schminken.



O� zoe� naa� vrijwillige��…
De kinderen, leerkrachten en vrijwilligers zorgen met veel plezier voor onze dieren. Dagelijks voederen we ze,
verzorgen we de stallen en schenken we veel aandacht aan hun gezondheid.

● Ga jij graag met dieren om?
● Zou je hen ook graag voederen in het weekend of in de vakantie?

Stel je dan even voor aan onze verantwoordelijke leerkracht van de dieren; meester Hans. Samen met hem kan
je overlopen wat er precies verwacht wordt en wanneer je graag zou komen helpen.
We kunnen echt nog wat extra handen gebruiken, de dieren zullen jullie dankbaar zijn!

Ben je niet zo een dierenvriend, maar werk je liever in de tuin? Ook daar zijn we nog op zoek naar mensen die
mee in de moestuin willen werken. Oogsten, planten en een gezellig babbeltje slaan. ‘Kortom, genieten van
het samentuinen.’
Meer informatie over het samentuinen vind je via deze LINK

Contactgegevens meester hans:hans.keuleers@parkschoolmortsel.be of 047761223

Na hopelijk vruchtbare activiteiten en wat flirterij, was de ram tevree en blij.
Wij kijken met de kinderen en de schapen alvast uit naar een lammetje in de maand mei.

Bodyma�
De pengreep …
Peuters tekenen vanuit de schouder en de elleboog. Hun handen bewegen niet en zijn vaak met de vingers tot

een knuistje naar binnen gedraaid. Deze vuistgreep duurt meestal tot ongeveer 3 jaar.

Jonge kleuters tot ongeveer vier jaar oud, tekenen en schilderen vaak zoals een schilder een

muur wit. De greep wordt daarom penseelgreep genoemd.De bewegingen komen uit de

schouder, de elleboog en de pols. In deze fase gaan kinderen vaak rechtop staan bij het

tekenen. Dan gaat het tekenen makkelijker.

Vanaf ongeveer vijf jaar ontwikkelen kinderen de pengreep.

Aanvankelijk kruist de duim nog vaak over de wijsvinger. Dat is een teken dat de grijpfunctie

van de hand nog niet voldoende is ontwikkeld. Het kan ook duiden op te dun materiaal.

De echte pengreep, ook wel precisiegreep of pincetgreep genoemd

ontstaat ergens tussen de vijf en zeven jaar. Het ontstaat meestal vanzelf als de hand

zover is ontwikkeld. Er is sprake van een driehoek tussen duim, wijsvinger en

middelvinger. De bewegingen worden kleiner, de pols gaat meebewegen en draaien en

met de vingers worden de kleinere bewegingen gemaakt die nodig zijn om details te

tekenen.

https://drive.google.com/file/d/130GBsP3jaaKrdaZiMK8pDFnokl-YZnvF/view?usp=sharing
mailto:hans.keuleers@parkschoolmortsel.be


Wist je dat …
… we aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om tot leren schrijven te kunnen overgaan:

● Met jezelf in evenwicht kunnen zijn. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.

● Een voorkeurshand ontwikkeld hebben. Een onderscheid tussen wat de rechterhersenhelft aanstuurt

en wat door de linkerhersenhelft wordt aangestuurd moet gemaakt zijn om tot expliciete leren te

kunnen komen.

● Een goede beweeglijkheid van de vingers hebben

● De duim moet zich tegenover de vingers kunnen plaatsen om tot een juiste pengreep te kunnen

komen: opponeren

● Dat wat je ziet kunnen omzetten in fijn motorische bewegingen: oog-hand coördinatie

● Dat wat je voelt kunnen waarnemen: tast

● Een voldoende lange concentratie hebben.

● Rustig en ontspannen op een stoel zitten.

● …
Via de bewegingen van bodymap stimuleren we al deze vaardigheden. Zo bieden we de  kinderen maximaal

kansen om al deze vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wis� j� da�…
● De voorrangsperiode van het inschrijven voorbij is. Het effectieve inschrijven van de

broers en zussen start op 14 februari en eindigt 11 maart ‘22. De betrokken ouders
zullen een persoonlijke mail ontvangen om zich op afspraak in te schrijven.
Vanaf 7 maart ‘22 beginnen de algemene aanmeldingen.

● We deze maand extra aandacht schenken aan het opruimen en het respect hebben voor materiaal!

● Er nieuw spelmateriaal aangekocht is voor op de speelplaats, zo krijgt elke klas (instap en eerste kk)
extra bewegingsmateriaal om buiten aan hun klasterras te gebruiken; trampolines, wippers en
glijbanen. Ook voor op de gezamenlijke speelplaats zijn er extra frisbees en
speeltonnen aangekocht. Spelplezier verzekerd dus!

● we dankzij jullie aankopen van het tekenfund (wenskaarten ed.) nieuwe
kleuterfietsen kunnen aankopen?  De actie bracht wel €1154,78 op!

● Er heeeeel veel verloren voorwerpen zijn. Kijken jullie aub eens in het rek in de inkomhal? Wat er nog
hangt tegen de krokusvakantie wordt geschonken aan een goed doel.

Facultatiev� verlofda�
Vrijdag 4 februari is het geen school.

Krokusvakanti�
De krokusvakantie start op zaterdag 26/02 en eindigt zondag 06/03/’22.

Maa� e� ee� liefdevoll� maan� februar� va�!


