
	
	

Maandbrief 
september 
  
De vakantie is gedaan, de school is klaar! 
Welkom aan alle kleuters en hun ouders. We vliegen er weer samen VROLIJK in! 
 
In deze maandbrief geven we u: 

- Wat u zeker moet weten. 
- Belangrijke data: Wat we al zeker weten. 

 
Wie is wie en wie doet wat op onze school? Deze informatie over het schoolleven en alle foto’s over 
de klasactiviteiten kan je vinden op onze website: http://www.parkschoolmortsel.be 
 
Contact: 
Parkschool Mortsel kleuter:    
Lusthovenlaan 12, 2640 Mortsel 
tel: 03.449 06 28 
e-mail:  parkschoolkleuter@mortsel.be 
 
Directie 
Ines Broes   
GSM: 0492 23 21 15 
e-mail:        ines.broes@mortsel.be     

Wat u zeker moet weten: 
	
De scholen mogen terug ‘gewoon’ opstarten. Contacten tussen kinderen onderling en 
kind/volwassenen vormen geen probleem. De contacten tussen volwassenen 
moeten we zo veilig mogelijk laten verlopen: 

• Dragen van een mondmasker is VERPLICHT bij het brengen en halen 
van je kind 

• Kom alleen wanneer je je kind brengt/afhaalt 
• Social distancing toepassen (1,5m) 
• Zo weinig mogelijk volwassenen in het gebouw laten circuleren. 

 
Ophalen en afhalen kind 
Vanaf 2 september: 
7.30 – 8.25u         Voorbewaking: afzetten op de kleuterspeelplaats of in de kikkerklas. 
8.25-8.40u           Alle kleuters worden afgezet aan de kleuterspeelplaats. Je zet je kind  
                             af en je vertrekt meteen om ruimte te maken voor de andere ouders. 
                             Enkel de ouders van de INSTAPPERS mogen hun kleuters afzetten via  
                             de inkomhal tot aan de gangdeur. Ook hier zet je je kleuter af bij de juf  
                             en houd je het afscheid kort! 
Fietsen                  I1+K1 zetten hun fietsen in de fietsenstalling aan de kleuterspeelplaats. 
                             K2+K3 zetten hun fietsen (op slot) aan de stalling bij de sportschuur. 
12.15u/ 15.30u    Je wacht verspreid voor de poort tot het belsignaal gaat. 
                             I1+K1: halen de kinderen op aan de buitenklasdeur via de  
                             kleuterspeelplaats. 
                             K2+K3: halen de kinderen op aan de buitenklasdeur, via de trap op  
                             de gezamenlijke speelplaats. 
15.45u- 16.30u    Nabewaking  
                              I1+K1: afhalen aan de kikkerklas of aan de poort van de kleuterspeelplaats. 
                              K2+K3: afhalen aan de schrijfdansklas of aan de poort van de  
                             kleuterspeelplaats. 
UITZONDERING op 1 september: 
Deze dag mag je je kind ook ’s morgens afzetten tot aan de buitenklasdeur (zie 
organisatie afhalen) tussen 8.25u en 9u. 



	
Op tijd komen is een vorm van beleefdheid! Wie te laat komt, stoort de activiteiten. 
Alle kleuters worden ten laatste om 8.40u op school verwacht. 
Op dat moment sluiten we voor de veiligheid van onze kleuters de speelplaatspoort. 
Wie na 8.40u op school aankomt, zal zijn kind moeten afzetten aan de inkomhal, 
waar het kind zal moeten wachten tot de andere kinderen in de klas zijn. 
 

	
Informatieavond - oudercontacten 
Op woensdag 9 september 2020 stond de gezamenlijke infoavond gepland. 
Vanwege de coronamaatregelen mogen we niet zo veel volwassenen tegelijkertijd 
uitnodigen op de school. Natuurlijk hebben wij hier reeds een creatieve oplossing 
voor… Kijk zeker in je mailbox op 9 september! 
 

Individuele oudercontacten kunnen wel plaats vinden, deze gaan door voor  
I1 begin december 
K1 begin oktober  
K2 + K3 begin november 
U krijgt hiervoor later nog een persoonlijke uitnodiging! 
 
Communicatie 
Alle briefwisseling vanuit de school gebeurt via mail, behalve wanneer er iets ondertekend 
moet worden of het niet anders kan. 
Klasbrieven zullen voortaan ook verstuurd worden via de klasmail. 
Hebt u of de leerkracht iets kleins te melden gebeurt dit via het heen- en weerkaftje. Andere 
communicatie gebeurt ook via de klasmail. 
Elke klasmail start met de naam van de klas en eindigt op @parkschoolmortsel.be 
bv. egel@parkschoolmortsel.be 
 
Kijk zeker na of deze communicatie niet in je SPAMmail terecht komt. 
	

Een gezonde school 

10-uurtje 
De kleuters brengen voor hun 10-uurtje, geen koek mee naar school maar wel een stukje fruit 
van thuis. 
Drinkbus 
Is gevuld met water. Wanneer ze leeg is, wordt hij opnieuw gevuld. 
Jarig 
Wanneer een kind jarig is, is het feest in de klas! Vanwege de 
coronamaatregelen, mogen de kinderen GEEN zelfgemaakte traktatie uitdelen 
op hun verjaardag in de klas. Een doos voorverpakte koeken (geloten verpakking), 
fruit in de schil,…. Mag nog wel. De juffen zullen het met plezier uitdelen. 

	
KLASPOP 

Iedere klas heeft zijn eigen klaspop… Die heel graag gezien wordt door de kleuters. 
Normaal geven de juffen deze pop mee naar huis wanneer een kleuter jarig is. Jammer 
genoeg mogen we dit ook vanwege de Coronamaatregelen niet meer toelaten. Hopelijk 
worden de regels hieromtrent snel versoepeld! 
Zorg er ook voor dat de kleuters geen persoonlijke spullen van thuis uit meenemen  

                (knuffels, speelgoed,… ) naar school. 
	

Ouders maken mee de school 
 
De STAM, zo heet onze ouderraad, is samengesteld uit ouders van 
zowel de kleuter- als de lagere school.  Enkele leerkrachten en directie 
zijn steeds mee aanwezig op de vergaderingen. Voor de school is het 
belangrijk een ouderraad te hebben om samen ‘school te maken’. 
Indien je interesse hebt om mee te werken met een ploeg enthousiaste ouders, ben 
je van harte welkom op de vergaderingen.  (Onze eerste STAM-vergadering is op dinsdag 
8 september 2020 om 20.30u. in de polyvalente zaal van de school (gezamenlijke speelplaats) 



 
De buitenschoolse kinderopvang: de KUBUS 
1. Registreren 
Registreer je kind via www.i-school.be/mortsel/registreren of via www.mortsel.be  
Je kan ook een afspraak maken voor een rondleiding of fysieke afspraak. 
 
2. NIEUWE AFSPRAKEN 

• Inschrijven kan online, via je account van i-school. 
     Je moet je kind voor ELKE dag inschrijven, niet meer alleen voor woensdag. 
     Inschrijven kan vanaf vandaag 28/8 vanaf 18u. 
 
• Voorlopig kan je enkel voor de maand September inschrijven.  
• Je kan je inschrijving annuleren tot op de dag zelf voor 12u. 
• Alle communicatie van de buitenschoolse opvang verloopt      

     via i-school 

3. De Rode Kubus 
Parkgebied Oude-God. Adres: Edegemsestraat 115/1.  
0498 88 57 19 of 0498 88 57 59/ bko@mortsel.be 

 
Luizencontrole na elke vakantie 
Gezocht:  
Ouders die elke eerste schooldag na een vakantie (9 nov., 4 jan., 22 feb, 19 
apr.) om 9u kinderen komen controleren op luizen.  
 
U moet daar niets speciaal voor kunnen. Enkel goede ogen hebben of een goede bril!     
Kandidaat? Laat het weten. parkschoolkleuter@mortsel.be 

 
	
Nieuw op school 
Een bewegingsklas…  
Veel kinderen hebben tegenwoordig moeite met schrijven. Het handschrift is een belangrijk 
communicatiemiddel. Als een kind niet in staat is om een leesbaar handschrift te produceren, 
wordt het ernstig belemmerd in zijn mogelijkheden tot communiceren, zowel op school als in het 
sociale leven en later in de maatschappij.  
 
Regelmatig horen we in de media: kinderen bewegen minder, kijken te veel tv of zitten uren 
achter de computer: het is ondertussen algemeen bekend dat onze kinderen minder 
bewegingservaring opdoen. De motoriek van een kind ontwikkelt zich niet enkel op basis van 
rijping (leeftijd), er is tevens voldoende training en ervaring nodig.  
 
Omdat we de noodzaak voelen om een stimulerende omgeving te 
creëren, hebben we een extra bewegingsklas in de school voorzien.  
In de bewegingsklas dompelen we nu de kleuters niet enkel 
onder in het programma Schrijfdans, maar nu ook in Bodymap. 
Hier komen allerlei bewegingen (groot- en kleinmotorisch) aan bod, waardoor we de ontwikkeling 
van het kind optimaal begeleiden en stimuleren. 

 
U zal maandelijks geïnformeerd worden welke bewegingen en 
thema’s van schrijfdans aan bod komen. In de maandbrief of via het 
infokastje. 
 
 

 Dierenwerking 
Meer en meer… worden we betrokken bij de dierenwerking. 
De kleuters van K1 zullen vanaf november op verkenning gaan in de 
dierenhokken (aaien, strelen, gewenning,…) 
De kleuters van K2 zullen in kleine groepjes activiteiten uitvoeren bij de 
dieren (beetje voederen, konijntje oppakken,… ) 
De kleuters van K3 zullen per trimester de dieren 1 week voorzien van voedsel. 
Voor de rest zullen de kleuters vaak een kijkje nemen in onze leuke kinderboerderij. 



Belangrijke data 
Wat we al zeker weten… 

 
Activiteiten 
WANNEER WAT 
Woensdag 9 september 2020 Infoavond online 
Vrijdag 18 september 2020 Strapdag 
Vrijdag 18 december 2020 Kerstdrink 
Vrijdag 22 januari 2021 K2: Grootouderfeest 
Donderdag 18 maart 2021 K3: Papadag 
Woensdag 31 maart 2021 K1: Lentepicknick  
Dinsdag 11 mei 2021 Sportdag 
Zaterdag 29 mei 2021 Schoolfeest 
Dinsdag 1 juni 2021 K1+K2+K3: Schoolreis 
Dinsdag 1 juni 2021 I1: mamafeest 
Vrijdag 25 juni 2021 K3: Diplomafeest  

 
 

Naar toneel  
WANNEER WAAR WAT WIE 
9 november 2020 Mark Liebrecht 

centrum 
‘Puree kan je hier niet eten’, 
Zannemie en de bende 

K2 

25 november 2020 Mark Liebrecht 
centrum 

‘Zeep’ , Het wolk K1 

5 januari 2021 Mark Liebrecht 
centrum 

‘Aiaiaia’, theater froefroe K3 

23 maart 2021 Mark Liebrecht 
centrum 

‘Vreemde vogel’, Ellen Smets K1 

24 maart 2021 Mark Liebrecht 
centrum 

‘Vreemde vogel’, Ellen Smets K2 

20 april 2021 Mark Liebrecht 
centrum 

‘De onzichtbare man’, theater 
Artemis 

K3 

 
 

Geen school 

 
 

Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar met leuke 
activiteiten, goede communicatie en vooral met veel plezier. 

 
Het Parkschoolkleuterteam	

WANNEER WAAROM 
Vrijdag 02.10.2020 FACULTATIEVE VERLOFDAG             
Woensdag 14.10.2020 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
Van ma 02.11.’20 tem vrij 06.11.'20 HERFSTVAKANTIE   
Woensdag 11.11.'19 WAPENSTLSTAND                
Van ma 21.12.’20 tem vrij 01.01.’21 KERSTVAKANTIE   
Maandag 25.01.’21 FACULTATIEVE VERLOFDAG           
Van ma 15.02.’21 tem vrij 19.02.’21 KROKUSVAKANTIE 
Vrijdag 19.03.’21 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG           
Van ma 05.04.’21 tem vrij 16.04.’21 PAASVAKANTIE 
Donderdag 13.05.’21 O.L.V.- HEMELVAART                            
Vrijdag 14.05.’21 VRIJE DAG                                           
Maandag 24.05.’21 PINKSTERMAANDAG 
Woensdag 30. 06.’21: 12.15u START ZOMERVAKANTIE 


