
 
 

  
De vakantie is gedaan, de school is klaar! 

Welkom aan alle kleuters en hun ouders. We hebben er zin in! 

 
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. Hier zal de klasjuf je kind ontvangen. Houd je afscheid kort! 

 

Fietsen                  I1, K1 en K2 zetten hun fietsen in de fietsenstalling aan de  

                             kleuterspeelplaats. 
                             K3 zet 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. 
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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. Hier 

houden we met een ‘TE LAAT’-kaart bij hoe vaak je te laat komt. Indien dit te veel is,  
         word je hierop aangesproken en kijken we hoe we hier samen een oplossing voor  

         kunnen vinden. Probeer dit te vermijden, dit is niet fijn voor je kind. 

 

Informatieavond - oudercontacten 

Op woensdag 8 september houden we een algemene infoavond. Vermits we nog 

steeds niet te veel volk tegelijkertijd op school mogen ontvangen, zullen we de 
startmomenten verspreiden. Ook vragen we uitzonderlijk om maar met 1 ouder 

aanwezig te zijn. Zo kan iedereen met voldoende afstand verspreid in de klas zitten. 

 

Groep 1 start om 19u 
I1A vis, K1B bij, K2A konijn, K2C egel, K3B eekhoorn 

Groep 2 start om 20u 

K1A lieveheersbeestje, K1C vlinder, K2B muis, K3A specht, K3C uil 

 
Het is zeer belangrijk om erbij te zijn. Noteer deze avond alvast in je agenda! 

 

Individuele oudercontacten vinden plaats in de week van…  

I1: 6-10 december ‘21 
K1: 11-15 oktober ‘21 

K2 + K3: 15-19 november ‘21 

 

Ook in de week van 28 maart ’22 nodigen we iedereen nog uit voor een oudercontact. 
 

U krijgt hiervoor later nog een persoonlijke uitnodiging waarop de exacte dag vermeld wordt! 

Deze kunnen digitaal of fysiek gebeuren. 

 
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! Een lekkere zelfgemaakte 

cake (zonder al te veel chocolade of slagroom) of een gezonde snack verdelen 

wij graag in de klas. Yes, het mag terug! 

 

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 maandag 13 

september 2021 om 20.30u in de polyvalente zaal van de school (gezamenlijke speelplaats). 
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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. AFSPRAKEN Inschrijven kan online, via je account van i-

school. Je moet je kind voor ELKE dag inschrijven, niet meer alleen 

voor woensdag. 

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 

 

ALLE informatie vind je terug via deze LINK 

 

 

Luizencontrole na elke vakantie 

Woensdag 1 september worden jullie kinderen gecontroleerd. Kijk ze alvast thuis 

na! Indien er luizen gevonden worden, bellen we u op en vragen we de kinderen 
te behandelen. 

Gezocht:  

Ouders die elke eerste schooldag na een vakantie (8 nov., 10 jan., 7 maart, 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 via mail parkschoolkleuter@mortsel.be 

 

 

Ook dit jaar geven we weer extra aandacht aan … 

Beweging!!!! 
Dagelijkse bodymapsporen…  

De kinderen zullen dagelijks vaste bewegingen in de klas en op de speelplaats uitvoeren om de 

totale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Ook werden er op de speelplaats hinkelpaden, 

lijnen en figuren geschilderd om het spel en de beweging te bevorderen. 
 

Een bewegingsklas…  

In de bewegingsklas dompelen we de kleuters niet enkel onder in het programma Schrijfdans, 

maar ook in Bodymap. Hier komen allerlei bewegingen (groot- en klein motorisch) aan bod, 
waardoor we de ontwikkeling van het kind optimaal begeleiden en stimuleren.  

 

U zal via de klas- en maandbrief of via het infokastje geïnformeerd 

worden over welke bewegingen er centraal staan. Zo kan u ze ook 
thuis inoefenen.  

 

 

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. 

 

WELKOM 
Wij wensen alle kleuters een goedemorgen bij het binnenkomen van de school, de klas…  

Stimuleren jullie hen ook om ‘dag’ te zeggen… Dit mag met een zwaai, een hand, een knik…  

Ook wanneer we de school verlaten zeggen we ‘dag’. Vergeet zeker geen hand te geven aan de juf 

of vrijwilliger tijdens de nabewaking. Het is belangrijk te weten wie de school verlaat. Zo 
behouden we samen het overzicht! 
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Belangrijke data 
Wat we al zeker weten… 

 

Activiteiten 

WANNEER WAT 

Woensdag 8 september 2021 Infoavond  

Vrijdag 17 september 2021 Strapdag 

Vrijdag 14 januari 2022 Nieuwjaarsdrink 

Vrijdag 11 februari 2022 K2: Grootouderfeest 

Donderdag 17 maart 2022 K3: Papadag 

Woensdag 30 maart 2022 K1: Lentepicknick voor de ouders 

Zaterdag 14 mei 2022 Schoolfeest 

Dinsdag 24 mei 2022 Sportdag 

Dinsdag 31 mei 2022 K1+K2+K3: Schoolreis 

Dinsdag 31 mei 2022 I1: mamafeest 

Vrijdag 24 juni 2022 K3: Diplomafeest  

  
Zoals je ziet zet elke leeftijdsgroep een ander belangrijk persoon in de 

 bloemetjes. Zorg dat je er zeker bij kan zijn. 

 
Naar toneel  

WANNEER WAAR WAT WIE 

10 januari 2022 Mark Liebrecht 

centrum 

‘Sprookjes enzo’ K1 – K2 

5 mei 2022 Mark Liebrecht 

centrum 

‘Drraai’ K1 – K2 

 

De andere culturele activiteiten worden later geboekt. 

 

 

Geen school 

WANNEER WAAROM 

Maandag 04.10.2021 FACULTATIEVE VERLOFDAG             

Van ma 01.11.’21 tem vrij 05.11.'21 HERFSTVAKANTIE   

Donderdag 11.11.'21 WAPENSTLSTAND                

Woensdag 20.10.2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Vrijdag 24.12.2021 HALVE DAG SCHOOL TOT 12u15 

Van ma 27.12.’21 tem vrij 07.01.’22 KERSTVAKANTIE   

Vrijdag 04.02.’22 FACULTATIEVE VERLOFDAG           

Van ma 28.02.’22 tem vrij 04.03.’22 KROKUSVAKANTIE 

Vrijdag 18.03.’22 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG           

Van ma 04.04.’22 tem vrij 15.04.’22 PAASVAKANTIE 

Maandag 18 april 2022 PAASMAANDAG 

Donderdag 26.05.’22 O.L.V.- HEMELVAART                            

Vrijdag 27.05.’22 BRUGDAG 

Maandag 06.06.’22 PINKSTERMAANDAG 

Donderdag 30.06.’22 om 12u15 EINDE SCHOOLJAAR 

Vrijdag 01.07.’22 START ZOMERVAKANTIE 

 

 

Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar met leuke 
activiteiten, een goede communicatie, veel beweging en 

vooral met veel plezier. 
 

Het Parkschoolkleuterteam 


