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En daar is hij dan... eindelijk!!! Onze goede lieve Sint. 
 
Wij, de Parkschool, gaan de zwarte pieten helpen om alles klaar te krijgen 
voor de grote dag! Ze krijgen hier zelfs een slaapplek aangeboden…  
Iedere nacht komen er enkele pieten bij ons overnachten. In de 
kleuterschool zullen ze in de inkomhal slapen en in de lagere school zal er 
zelfs een caravan op de speelplaats staan.  
Wij zorgen voor hun ontbijt en voeren de opdrachten uit die ze ons 
dagelijks geven… Leuk om die lieve Sint te helpen bij zijn zware taak…. 

 
De Sint komt op donderdag 5 
december naar de kleuterschool en 
op vrijdag 6 december naar de 
lagere school. 
Rustig, gezellig, kleinschalig… 
We kijken er naar uit! 
 
 

Onze kleuters zetten op 5 december ook hun schoenen in de klas en hopen dat er op 
vrijdag 6 december wat speelgoed wordt gebracht.  
	
	

Op tijd komen! 
Het is de laatste tijd weer erg moeilijk om op tijd te komen…. Dit is 
echt niet fijn voor de kinderen. Dus we gaan er terug wat duidelijkere 
afspraken over maken... 
Alle kleuters worden ten laatste om 8.40u op school verwacht. 
Wie na 8.40u op school aankomt, zal (vergezeld van de ouders) in de 
inkomhal moeten wachten tot 08.55 u. Anouck, Ilse of Ines zullen dan 
de kinderen vergezellen naar de klas.  

	
	

Het is koud… 
Gelieve de kinderen warm aan te kleden bij dit koude weer.  
Ze spelen vaak buiten en als ze het dan koud hebben, is dit niet leuk!  
 
Voorzie ze van winterjas, sjaal, muts en wanten! 
Handschoenen met vingers zijn echt lastig voor de juffen. Het is een hele 
karwei om deze bij alle 24 kinderen aan te doen.  

 
 
 
 



Greet afwezig 
U zal ze al wel gemist hebben. Greet, onze beleidsdirecteur, is al een tijdje 
afwezig. Ze lijdt aan diabetes en had de laatste tijd veel opstoten… ‘Rusten’ was 
de boodschap van de dokter. We wensen haar veel beterschap toe!  

 
Dank u wel STAM! 
De lampionnentocht was een groot succes! Vele kinderen trokken het circuspad 

op en genoten van de lichtjes in het park. Een mooi initiatief!     
  
Morgen is de GEEFmarkt aan de beurt. Hier kan iedereen een kijkje nemen. Zijn 
er spullen die bij jou een tweede leven kunnen krijgen? Kom dan zeker morgen om 
16 uur naar de GEEFMARKT! 

 
Bodymap 
Afgelopen studiedag hebben wij ons weer helemaal ondergedompeld in ’bodymap’.  
Kinderen leven meer en meer in een digitale tweedimensionele wereld die niet sterk 
uitdaagt om te bewegen. Maar aangezien beweging kinderen doet ontwikkelen, sterk en 
weerbaar maakt, is het een must om beweging aan te moedigen op een speelse manier. 
 

 Om kinderen op jonge leeftijd meer te doen bewegen, 
ontwikkelden de ervaren bewegingsexperts Liesbeth 
Verhoeven en Ann De Wilde de Bodymap-methode. Die 
wetenschappelijk onderbouwde methode versterkt de 
motorische ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters. Ze 
worden uitgedaagd om natuurlijke basisbewegingen op een 
leuke manier te herhalen. Rollen, kruipen, dansen, klimmen, 
… : alle bewegingen die ze ook spontaan uitvoeren als ze 
(samen) spelen en ravotten. Met het vallen en opstaan dat 
nu eenmaal bij opgroeien hoort.  

En hier staan wij als school echt wel achter… We zullen samen beweging meer en meer 
integreren in onze werking en we houden jullie hiervan natuurlijk op tijd en stond op de 
hoogte…  
 
OP ZOEK… 
Om bewegingsdozen uit te werken zijn wij op zoek naar 
‘platte, stevige’ dozen! Graag afgeven op het secretariaat of 
aan de klasjuf. Dozen als die van de vivaboxen zijn hiervoor 
ideaal! 

 

                 Warmste week 
                     Natuurlijk zetten wij ons dit jaar ook weer in voor de warmste week!  
           We steunen de voedselbank en het goede doel ‘Escalante’… Hoe we dat doen,    
                      kom je later te weten! 
        Nieuwjaarsdrink 
           Wij klinken graag met jullie op het nieuwe jaar!  
           Noteer vrijdag 10 januari 2020 alvast in jullie agenda… 
 



  
Wenskaarten 

Er worden dit schooljaar geen wenskaarten gemaakt door de kleuters… 
Een financiële keuze… We vonden dat de aankoop dan te dicht bij de 
schoolfotograaf lag en we vinden het niet fijn om ouders te veel op kosten 
te jagen.  

 
 

Wij wensen jullie een fijne maand december  
en maak er zeker en vast gezellige feestdagen van! 

 
 
 

	

Nieuwjaarsbrieven 
Het is de gewoonte dat de kleuters op school één 
nieuwjaarsbrief (1) maken in de klas.  
Dat is de brief voor de ouders. 
 
Voor de andere brieven moet u zelf zorgen. Ofwel organiseer 
je thuis een knutselnamiddag en maak je samen met uw kind 
de nodige nieuwjaarsbrieven. Ofwel kan je op school ook 
nieuwjaarsbrieven kopen (2) aan 1- euro per brief. 
 

De nieuwjaarsbrieven zullen vanaf vrijdag 6 december 2019 uithangen aan het 
raam van de inkomhal van de kleuterschool.  

 
Elke nieuwjaarsbrief heeft een nummer. U noteert de naam van uw kleuter, de nummer en het 
aantal dat u wil hebben op het bijhangende invulstrookje (3). 
De nieuwjaarsbrieven zullen zo snel mogelijk met uw zoon/dochter worden meegegeven. Het 
verschuldigd bedrag zal via de schoolrekening aangerekend worden. 
  (1)   (2)   (3) 
 
 


