
Maandbrief december
Fijn nog eens samen te zijn!

Wat hebben we genoten van de gezellige lampionnentocht!
Dank je wel ouderteam STAM!
Heb je als ouder leuke foto’s getrokken of wil je even aan de
STAM laten weten wat je ervan vond, mag je altijd een mailtje
sturen naar stam@parkschoolmortsel.be.

Ook de klusdag was een gezellige werkdag! Enthousiaste ouders die even mee
komen klussen dat doet deugd om te zien. Zijn jullie er volgende keer ook bij?

Hebben jullie het al gehoord?
Sinterklaas zijn staf is stuk. De roetpieten hebben hem van het dak laten vallen en vragen de
kleuters te helpen bij het maken van een nieuwe staf. Hij kan anders niet op bezoek komen, hij is
immers te oud om zonder staf op de daken te lopen.

Natuurlijk willen de kleuters dit! Wordt het een metalen, kartonnen, plastic staf… ? Dat is nog
een raadsel, maar ik ben er zeker van dat de kleuters tot hele creatieve oplossingen zullen komen.

Op woensdag 1/12 mag je zeker wat roetpieten in de school verwachten, die snoepjes
strooien en de kleuters animeren. De Sint zal elke klas veilig ontvangen in de inkomhal van
de school en hun prachtige creaties bekijken.

Op vrijdag 3/12 zetten alle kleuters hun schoen en wie weet, brengt hij tegen maandag
wel vele mooie cadeautjes naar de Parkschool. Wij kijken er alvast naar uit!

Het wordt kouder…
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! Ook moeten we de lokalen
vaak ventileren en is het wel eens fris in de klas. Voorzie ze van winterjas,
sjaal, muts en wanten! Handschoenen met vingers zijn echt onhandig voor de
juffen. Het is een hele karwei om deze bij alle 24 kinderen aan te doen.

Gezellig binnen zitten is in deze periode ook wel eens leuk. Toch
kan je ook in de herfst/winter heel wat leuke dingen doen
buiten. Trek stevige schoenen of laarzen aan, neem een warme jas en
sjaal en maak een leuke wandeling in het park, in het bos of leef je
lekker uit in de speeltuin.

En als het dan toch te koud of te nat is buiten …
Wist je dat je door je kind regelmatig een massage te geven niet alleen rust

kan brengen, maar je ook het zelfvertrouwen en concentratievermogen

stimuleert! Het is dus niet alleen gezellig en ontspannend, maar ook heel nuttig!
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Bodymap heeft ook leuke bewegingstussendoortjes bedacht die je thuis met je kind kan uitproberen… Vanaf

nu zullen we deze tips maandelijks meegeven via de maandbrief. Veel beweegplezier!

2,5- en 3-jarigen / 4- jarigen / 5-jarigen

Wist je ….
… dat we ons de vorige periode weer helemaal uitgeleefd hebben tijdens de

schrijfdanslessen? Kringeli-krangeli, kronkelautootje, krongelidong… Klik op deze link

voor wat sfeerfoto’s. Ook in de klassen wordt er met deze kronkellijnen gewerkt.

… dat we in de voorleesweek wat leuke leeshoekjes hebben gecreëerd op de

speelplaats en de boterhammenmama's, wat ouders, kinderen van de lagere

school...boekjes aan de kleuters hebben voorgelezen?

… dat we de maand december in het teken zetten van ‘beleefd zijn’... We zeggen

steeds de toverwoorden ‘alsjeblieft’ en ‘dank u wel’, we laten anderen voor  bij het

binnen en buiten gaan, we wachten onze beurt af… en zoveel meer… Schenken

jullie er mee aandacht aan? Wij geven alvast het goede voorbeeld!

… dat we weer nieuwe coronamaatregelen opgelegd kregen…
● we spelen binnen enkel met onze eigen klasbubbel (twee aaneengeschakelde klassen).

● De voor- en de nabewaking gaan dus ook steeds BUITEN door ondanks de koude periode.

● we dragen steeds een mondmasker wanneer we rondlopen in het gebouw.

● we ventileren zoveel mogelijk en doen CO2 metingen in de klassen -  vermits we een

voorgeprogrammeerd ventilatiesysteem hebben, hoeft dit niet in elke klas.

● we echt graag op de hoogte worden gebracht ivm de afwezigheid van uw kind.

● we geen niet-essentiële derden meer toelaten in de school.

● we jammer genoeg GEEN Nieuwjaarsdrink (stond gepland op 14/1) mogen organiseren op school.

We moeten voorzichtig blijven! We klinken alvast in gedachten met elkaar en wensen iedereen een

mooi jaar!

… dat we de verloren voorwerpen verzamelen aan de inkomdeur van de kleuterschool?! Er

hangen vele kledingstukken, gelieve een kijkje te nemen!

… dat iedereen een fluohesje heeft gekregen van de school. Gelieve

ook dat van de school te dragen. Is duidelijk en overzichtelijk voor de

leerkrachten! Indien je het kwijt bent, kan je er een nieuw of tweedehands komen halen

op het secretariaat.

…  dat we ook dit jaar een goed doel steunen tijdens de

warmste week? We hebben gekozen voor een  groep van een 40-tal

vrijwilligers uit Mortsel en Wilrijk (waaronder ook een aantal ouders van

ex-leerlingen), die hulp verlenen aan de slachtoffers van de

overstromingen in Wallonië, meer bepaald in Esneux, Trooz, Pepinster en

Chaudfontaine.

Volgende week mogen jullie hierover meer info verwachten.

https://drive.google.com/file/d/1tLvkUa_gkgjqIBoWMOj0aIjWhORkTAVH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ezpuXP61k_9bBZrfU2-0POgPZ3DZU3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SS5Pq_ibWzwczvzR9kCBdiHRtC4RxIbZ/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/kV6md1Nv5wY5Wuva8


Nieuwjaarsbrieven
Het is de gewoonte dat de kleuters op school enkel een nieuwjaarsbrief maken
voor de ouders.

Voor de andere brieven moet u zelf zorgen.
* Of je organiseert thuis een fijne knutselnamiddag en je maakt samen
met je kind de nodige nieuwjaarsbrieven
* Of je kan op school nieuwjaarsbrieven kopen aan 1- euro per brief.

De brieven zullen ophangen aan het raam van de inkomhal van de kleuters vanaf 6 december.
In de inkomhal ligt een bestelformulier waar je de nummer van de brief, het aantal
brieven en de naam van uw kleuter op noteert.

De nieuwjaarsbrieven zullen zo snel mogelijk met uw zoon/dochter worden meegegeven.
Het verschuldigd bedrag zal via de schoolrekening aangerekend worden.

Inschrijvingen broer/zus
Vanaf maandag 10 januari 2022 starten de aanmeldingen voor broers en zussen van kinderen in de
Parkschool.

Dit geldt voor:
● Alle broers/en of zussen (vanaf geboortejaar 2020) van kinderen in de

Parkschool  (kleuter en lager) die starten in het schooljaar 2022-2023.
● Onze derde kleuterklassers die geboren zijn in 2016 en naar het eerste leerjaar gaan

in het schooljaar 2022 - 2023. Zij hebben ook voorrang in de Parkschool lager
omdat we op eenzelfde campus zitten. Zij zullen de inschrijvingspapieren vlak na de
kerstvakantie mee naar huis krijgen.

Deze voorrangsperiode eindigt op 28 januari 2022. Indien je deze voorrang niet gebruikt, kan
het zijn dat er geen plek meer is voor jouw kind. Niet vergeten dus! Wees welkom.

LET OP : Broers en zussen moeten zich eerst digitaal aanmelden alvorens in te schrijven. In
de loop van december wordt  hierover een mail/brochure verstuurd. Heb je een kindje van
het geboortejaar 2020, wees dan zeer alert!

We wensen jullie een fijne maand december…
Op vrijdag 24/12 stoppen we om 12.15u,

dan begint de kerstvakantie.

Maak er gezellige en ‘warme’ feestdagen van!


