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Welkom nieuwe kleuters 
Op 1 februari starten Manar, Fie, Taïm en Tess in de vissenklas. 
Na de krokusvakantie starten Noor, Lucy, Cami en Annabel in de eendenklas! 
Dan zijn deze klasjes compleet! Na de paasvakantie start onze laatste instapklas op; de kikkerklas! 

 

Inschrijvingen nieuwe kleuters starten op 1 maart ‘21. 
De aanmeldingsperiode voor broers en zussen is voorbij, de effectieve inschrijvingen starten op 22/02. 
Hiervoor maak je, na het ontvangen van brief, een afspraak met het secretariaat. 
Alle andere kleuters kunnen zich aanmelden vanaf 1 maart ‘21. Een filmpje over de school, meer uitleg over de 
aanmeldingen, een online vragen moment … Alle info vind je op de nieuwspagina van onze website: 
www.parkschoolmortsel.be 

 

Carnaval op school 
Op woensdag 3/2  komen Ti, Ta & To langs in de klassen. Het trio kondigt met veel tralalie en tralala het 
carnavalsfeest aan! 

Op woensdag  10/2 vieren we feest in onze school: 

* de kleuters mogen die dag verkleed komen:        
° Wees origineel, knutsel of maak iets; dit hoeft geen geld te kosten! 
° Hou het lief; breng geen wapens mee, geen enge maskers,...  
* de kleuters maken die dag een zotte lekkernij in de klas.  
* We gaan dansen, zingen, springen… Het wordt vast heel leuk! 

 

Bodymap 

Begin dit schooljaar brachten we jullie al even kort op de hoogte over onze werking met Bodymap. 
Bewegen is leren! 

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

We werken als school met “Bodymap”. Dit is een methode dat gemaakt is om kinderen van jongs af aan extra te 
stimuleren en te begeleiden via “beweging”. Het gaat om bewegingen die onze totale ontwikkeling beïnvloeden. 
Onze hersenen worden als het ware geprikkeld om stappen te zetten in onze ontwikkeling: denkontwikkeling, 
concentratie, zelfvertrouwen, werkhouding, … , maar ook het latere leren lezen, schrijven, rekenen, … 



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

We hebben ondertussen niet stilgezeten. Er kwamen meer bewegingskansen aan bod in de klassen en op 
school, maar de dagelijks terugkerende bewegingen stonden even on hold. 
Na wat aanpassingen in deze bewegingsplannen vliegen we er na de 
krokusvakantie weer tegenaan! 

We kiezen voor een bodymap visie ... 
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: 
o Gemakkelijke kledij = beter bewegen 
o We kruipen, sluipen, rollen, … vaak op de grond. We 

worden misschien wel eens wat vuiler! Maar bewegen staat voor ons voorop! 
- De bewegingen worden bekendgemaakt via de klasbrief en zullen ook in een kastje aan de poort 

uithangen. Je kleuter zal je er vast meer over kunnen vertellen. Laat ze ook thuis maar bewegen!  
- Procesgericht werken is belangrijker dan productgericht:  brengt je kleuter wat minder “werkjes” 

mee naar huis, wil dit niet zeggen dat hij/zij niet in ontwikkeling is. 
Wij hebben er in ieder geval zin in!  
Via onderstaande link krijgen jullie nog eens extra uitgelegd waar Bodymap voor staat.  
Heb je vragen? Aarzel niet om de juf(fen) erover aan te spreken (of te mailen). 
 
 Bodymap op school … waarom? Zie filmpje via deze LINK  

 

Enkele weetjes… 
* De kleuters van de tweede kleuters zullen vanaf na de krokusvakantie ook tijdens de speeltijd van 10u 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. 
 
* Na de krokusvakantie 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 als we toch nog eens op uitstap 

mogen gaan. 
 
* Maandelijks komen Greet en Marc hier poppenkast spelen, het was weer een heus 
feest voor de kinderen! 
 
* We zien elkaar minder vaak, maar willen jullie zeker goed op de 
hoogte houden van de activiteiten op de school.  De foto’s van de 

klassen laten jullie alvast zien hoe leuk er gewerkt en gespeeld wordt in de klassen….  
 

 

Krokusvakantie 
De krokusvakantie start op zaterdag 13/02 en eindigt zondag 21/02/’21. Geniet van elkaar en van 
de rust! Een fijne vakantie! 

 


