
Maandbrief oktober
Het is voor ons al een hele fijne start geweest!
Leuke klassen… Blije kinderen… Een infoavond waar we jullie mochten ontmoeten… Een Strapdag in het
teken van een berenjacht….En zoveel meer…
Er kunnen terug meer activiteiten gepland worden, dus onze schoolkalender is goed gevuld!
Welke feesten, buiten de schooluren, kan je al zeker in je agenda
noteren:
Zaterdag 13 november ‘21: Lampionnentocht
Vrijdag 19 november ’21: Geefmarkt
Zaterdag 20 november ’21: Klusdag
vrijdag 14 januari ’22: Nieuwjaarsdrink
zaterdag 12 maart ‘22: klusdag + schoolfuif
zaterdag 14 mei ‘22: Schoolfeest
De andere data gaven we je al mee. We geven steeds een
maandoverzicht bij elke maandbrief en onze kalender op de
website houden we ook up te date!

Al deze feesten vragen natuurlijk wel wat werk…. Gelukkig kunnen we rekenen op de STAM, onze geweldige
ouderraad. Maar zij kunnen dit niet alleen organiseren en vragen daarom jullie hulp. Via deze LINK kan je
aangeven waarbij jij dit schooljaar een handje wil helpen…
De volgende STAM- oudervergadering vindt plaats op maandag 18 oktober om 20.30 uur in de inkomhal van de
kleuterschool.

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”. Deze methode is gemaakt 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 de kleuters zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen.

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:

● Gemakkelijke kledij = beter bewegen
● 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. 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.

https://forms.gle/8bAX35LxmrWFTWRu9


Hou zeker ook de volgende maandbrief goed in de gaten. Hierin zal je tips en ideetjes vinden voor thuis! Via
onderstaande link krijgen jullie nog eens extra uitgelegd waar Bodymap voor staat. 
Heb je vragen? Aarzel niet om ze aan de juf(fen) te stellen.

Bodymap op school … Waarom? https://youtu.be/ylvR4pUoiwM     

INFOAVOND
Willen jullie meer te weten komen over Bodymap? Kom dan zeker naar de infoavond!
Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde zijn de grondleggers van  “Bodymap”.
Zij komen jullie deze methode graag uitleggen op een infoavond. Ze zullen jullie ook heel
veel bruikbare en leuke tips meegeven.
Deze infoavond gaat door in de grote zaal van de Parkschool op dinsdag 19 oktober 2021
om 19u30.
GRAAG INSCHRIJVEN VOOR DE INFOAVOND VIA DEZE LINK voor 08/10/’21

Bewegen doen we graag en veel in gemakkelijke kledij en schoenen die we zelf aan en uit
kunnen doen!

“Ren je rot”
De leerlingen van de lagere school houden op vrijdag 8 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 13.35u en 14u ook mee lopen. Zo dragen ook zij hun
steentje bij.

Ook houden we die dag een POMPOENverkoop!
Je kan tot dinsdag 5 oktober pompoenen bestellen om de school te sponsoren via deze LINK .
Indien je een pompoen besteld hebt, kan je deze ophalen op vrijdag 8/10/’21 aan de bioklas (bij
de dieren) gedurende de hele dag (cash te betalen).

Nog tuin- en 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.

Wil je graag mee de dieren verzorgen tijdens de schooluren, in het weekend met je eigen kinderen of in de
vakanties? Wij kunnen je hulp zeker gebruiken. Meester Hans, onze leerkracht voor de dieren, legt jullie
graag uit hoe dat moet. Stuur een mailtje naar hans.keuleers@parkschoolmortsel.be en hij spreekt
persoonlijk met je af!

Het spelplezier bevorderen op de speelplaats is één van onze streefdoelen. Graag
willen we wilgenhutten bouwen die we in de groene zone en op het kleuterdak willen
plaatsen. En daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken!

Op vrijdag 1 oktober zoeken we bereidwillige ouders die met een auto en eventueel
een aanhangwagen vanaf 8.45u mee komen helpen om wilgentakken te snoeien. ’s

Middags bouwen we met de wilgentakken 4 mooie hutten. We spreken af aan het biolokaal (bij de dieren).
Wie tijd en zin heeft om te helpen, kan zich via onderstaand strookje inschrijven of via deze LINK.

https://youtu.be/ylvR4pUoiwM
https://forms.gle/bYrjjVfNZTCaUfcy8
https://forms.gle/HEDv2oEkirNy8LAt5
mailto:hans.keuleers@parkschoolmortsel.be
https://forms.gle/S9dXDREJUrMZBziQ9


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

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

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

● Het is feest in de klas! Je kind mag trakteren met een lekkere cake, maar wij
delen GEEN gevulde zakjes met allerhande spulletjes uit.

Fietsen
We kunnen weer alle fietsen bij elkaar in de fietsenstalling plaatsen. Probeer je fiets bij de
juiste symbolen van de klas te plaatsen. Zo vinden de juffen hen snel terug voor de
fietsnamiddag.
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.

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 kunnen we goed opvolgen bij wie dit TE VAAK gebeurt.

Een luizenvrije school
Wij zoeken nog enkele ouders die maandag 8 november, samen met de juffen, de kleuters willen
controleren op luizen.
Stuur een mailtje (kleuter@parkschoolmortsel.be) of spring even binnen op het secretariaat 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?!

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 wegdoet en te klein zijn voor je kind, dan kunnen
wij ze zeker gebruiken tijdens onze fietsmiddagen.

- 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 kopen 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.
- Kiwistickers : Met deze stickers kunnen we ballen verdienen voor de school, waar
onze kleuters goed mee kunnen spelen, bewegen,... Kleef ze op een briefje en geef ze
aan de klasjuf!

mailto:kleuter@parkschoolmortsel.be


Maa� er ee� g�ellig�
maan� oktober va�!


