
	

	

	

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. 
 
Elke dag worden er in de klas enkele bewegingen uitgevoerd. Dit zijn gedurende 8 
weken dezelfde bewegingen.  Je kleuter kan je 
er vast en zeker al meer over vertellen! 
 
Vergeet ook niet dat dagelijks buitenspelen, 
klimmen en klauteren, fietsen, steppen, … je kind 
helpen om goed te ontwikkelen! 
 
                                                Op 1 been staan/ rollen om de lengteas/ lichaamswijzer/woorden onthouden 
 
Je kleuter zal het ook fijn vinden om samen met Bieba en Loeba te bewegen.  
(https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba)  
	

	

“Ren je rot”  
De leerlingen van de lagere school houden op donderdag 1 oktober in het Park hun 
sponsorloop voor de verzorging van de dieren.  Daarmee kan de dierenarts, de 
hoefsmid, het eten,… betaald worden.  
 
Onze oudste kleuters (K3’s) gaan tussen 9u en 10u ook mee lopen. Zo dragen ook zij 
hun steentje bij. 

 
Je kan nog tot  maandag 28/9 pompoenen bestellen om de school te sponsoren via 
deze LINK . 
Indien je een pompoen besteld hebt, kan je deze ophalen op 1/10 aan de 
dierenhokken gedurende de hele dag.  
	
Nog dierenweetjes: 
 
Het varken heet Suske, de ezel Florien en ons paard heet Mokka.  
De tweede kleuterklas start vanaf de eerste week van oktober ook met 
bezoekjes aan de dieren. 
 
Moest je het nog niet weten, aan de kleine kantelpoort van de lagere school 
is een voederschuif. Groenteresten (geen prei) en broodresten kan je daarin deponeren.  Let 
er zeker op dat het eten niet beschimmeld of rot is.  Vlees hebben onze dieren ook niet nodig.  
 



Gezonde school 
Het ‘oog voor lekkers’-project start opnieuw in oktober! Dit project laat toe 
dat we bij Colruyt fruit kunnen aankopen voor €0,25 per stuk, dit gedurende 
30 weken.  

€7,5 voor 30 weken een stukje fruit, daar willen we zeker gebruik van maken! 
(= +/-1 euro per maand op de schoolrekening) 
 

Ø Zo hoeft u op donderdag GEEN stuk fruit meer mee te geven, de andere dagen wel. 
Ø We starten in de week van 5 oktober 2020 en eindigen in de week van 7 juni 

2021 

We zijn op zoek naar: 

Ø ouders die het fruit willen ophalen op woensdagvoormiddag in de Colruyt van 
 Mortsel. Wie kan ons helpen? 

Ø ouders die op donderdag het fruit willen snijden en verdelen. Dit gebeurt tussen 
8.45 u en 10 u (cfr. coronamaatregelen) 

Ø VIA deze LINK kan je je hulp aanbieden. 

Samen werken we aan een gezonde school ! 

	
AFSPRAKEN Goed om weten… 
Nabewaking 
Ook in de nabewaking mag je je kind op de speelplaats afhalen.  

Ø De boekentassen van de kleinsten staan aan de kikkerklas 
Ø Vanaf de tweede kleuterklas vind je de schooltassen aan de schrijfdansklas. 

Vergeet zeker geen dag aan de leerkracht te zeggen voor je gaat! 

Verjaardag 
Ø Het is feest in de klas! Je kind mag trakteren met een voorverpakte 

cake of koek, maar wij delen GEEN gevulde zakjes met allerhande 
spulletjes uit.  

Ø Voorverpakte cake                           voorverpakte koekjes 
   
   
  

    Fietsen Iedere klas heeft zijn eigen 
fietsnamiddag. K2: maandag / K1: donderdag/ K3: vrijdag 
Het is fijn dat kinderen die dag met hun eigen fiets naar school komen, zodat ze er 
die middag op kunnen fietsen. 

 

K2+K3: leg uw kind zijn/haar fiets vast met een cijferslot en geef de code 
mee aan de juf, zo kan zij de fietsen mee losmaken wanneer het 
fietsnamiddag is. 
 

TE LAAT KOMEN 
Om het veelvuldig te laat komen te vermijden, houden we de ‘telaatkomers’ bij in 
een kaftje. Wanneer je je kind te laat afzet, zet je je handtekening in een kaftje en 
brengen wij je kind naar de klas.  Zo kunen we goed opvolgen bij wie dit TE VAAK     

               gebeurt. 

HERFSTWEER 
Gelieve jullie kinderen voldoende warm aan te kleden en te zorgen voor gepaste regenkledij. 
Wij spelen nog zoveel mogelijk in openlucht! 



 
 
 
 
Ouderteam DE STAM 

Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn het ouderteam “ De 
stam”,een groep enthousiaste ouders van zowel kleuter- als lagere 
schoolkinderen die de school net dat extra steuntje in de rug wil bieden! 

Een geheel vrijblijvend engagement waar alle hulp meer dan welkom is.  Iedereen 
doet wat hij kan/wil… Elke bijdrage, groot of klein, is voor onze werking van groot 
belang! 

We ondersteunen de werking van de school door allerlei activiteiten (schoolfeest, 
ouderfuif, lampionnentocht, ...) te organiseren waarvan de opbrengst integraal naar 
de school en onze kinderen gaat.  Maar ook praktisch, als er geklust moet worden, 
werken we vaak samen met de leerkrachten aan een betere school. 

Eén keer om zes weken komen we samen op de vergadering om de opvolging van de 
geplande activiteiten en puntjes vanuit de school te bespreken. Onze activiteiten 
werken we verder uit in aparte werkgroepen die dan steeds info terugbrengen op de 
grote vergadering. 

Natuurlijk kunnen we met deze groep niet alle activiteiten tot een bruisend succes 
maken. Hiervoor rekenen we elk jaar ook op een groep van helpende handen die 
onze activiteiten mee ondersteunen.  
Je kan je kandidaat stellen voor een specifieke activiteit of alle activiteiten.  

Eén ding is zeker alle hulp is welkom en we zullen je met open armen ontvangen! 

Voel je jezelf geroepen om mee te helpen met een fantastisch leuke groep ouders, of 
heb je nog vragen, laat het ons dan zeker weten.  
Ons e-mail adres is: stam@parkschoolmortsel.be 

Op donderdag 22 oktober is er opnieuw een oudervergadering om 20.30 u in de 
polyvalente zaal van de lagere school. 
Indien je mee wil nadenken over de activiteiten van de school, benieuwd bent waar 
de school mee bezig,… dan ben je altijd welkom om deel te nemen   
aan deze vergadering.  
Wil je gewoon helpen bij een activiteit, schrijf je dan in via deze LINK. 
 

Voorstellen 
Op donderdag zal Joeri bij ons op het secretariaat zitten. Dus als je eens een 
mannenstem aan de lijn hoort, weet je dat het Joeri is (eindelijk eens een 
man in ons team J).  
 

Op de digitale infoavond zijn we vergeten een heel belangrijk team voor te stellen, nl. het 
zorgteam. Graag stel ik ze nog even aan jullie voor via dit FILMPJE.  
 
	

Een luizenvrije school 
Wij zoeken nog enkele ouders die maandag 9 november, samen met de 
juffen, de kleuters willen controleren op luizen. 
Stuur een mailtje (kleuter@parkschoolmortsel.be) of spring even binnen op 
het secretairaat om je hulp aan te bieden. We zouden je dankbaar zijn! 
Hoe meer luizenhelpers hoe sneller dat deze klus gedaan is. En we willen        

                      toch allemaal een luizenvrije school?!	
	



	

BKO – rode kubus 
Ø Inschrijvingen gebeuren maandelijks (zie maandoverzicht) voor elke dag. 

Inschrijvingen voor de maand oktober startte reeds op maandag 21/9. 
Ø Heb je nog geen online dossier kan je deze terugvinden op www.mortsel.be 
Ø Heb je nog vragen mail dan naar bko@mortsel.be 

	

Wij zijn op zoek naar …. 
- zandbakspeelgoed – heb je zandbakspeelgoed dat je niet 
meer gebruikt, mag je ons er altijd mee plezieren. 
- kleuterfietsen – heb je kleuterfietsen die je weg doet en te klein zijn 
voor je kind, dan kunnen wij ze zeker gebruiken tijdens onze fietsmiddagen.  

           - Ons Materialenhok is goed gevuld! Dus even geen WC-rolletjes ed.   
           binnenbrengen. 
	

BEBAT inzamelen batterijen 
 
Wij verzamelen met de school zoveel mogelijk batterijen. Voor elke kilo 
batterijen die de school verzamelt, krijgt ze punten. Met deze 
punten kunnen we leuke materialen winnen voor op de 
speelplaats, in de klas…  
Doen jullie mee?  
De groene ton staat in de fietsenstalling op de 
kleuterspeelplaats. Stop ze er samen met je kleuter in, geef 
ze zeker niet mee in de boekentassen van de kinderen. 

	

GEEN SCHOOL  Denk er aan…. 
 
Facultatieve verlofdag op vrijdag 2 oktober 2020 
De herfstvakantie start op zaterdag 31 oktober 2020 
	


