
 

 
Maandbrief april 

Joepie, we starten weer volledig op! 
Wat zijn wij blij dat onze kleuters terug allemaal naar school kunnen komen 
en dat we volledig met hen aan de slag kunnen gaan.  
De komende 2 weken stonden er geen echte buitenschoolse activiteiten gepland, 
dus we moeten niets annuleren. Oef….  
 
De veiligheid van de kleuters en de juffen staat nog steeds voorop, dus we blijven 
heel veel aandacht schenken aan handhygiëne, zoveel mogelijk activiteiten buiten 

te organiseren en de volwassenen houden zo goed mogelijk afstand en dragen een mondmasker. 
 

• Bewaak de afstand aan de schoolpoort: neem kort afscheid van je kleuter en vertrek naar huis. 
• Bel even naar het secretariaat indien je kleuter niet naar school komt: 03/4490628. Het is zeer belangrijk 

dat we de reden van afwezigheid kennen. 
   
We brainstormen samen met de het schoolteam en de ouderraad over een alternatief voor het schoolfeest, want 
op zaterdag 29 mei meer dan 2000 mensen samen brengen zal nog geen optie zijn. Heel erg jammer! 
De schoolreizen op 1 juni hebben voorlopig wel al groen licht gekregen. 
 

 

Welkom nieuwe kleuters 
Onze laatste kleuterklas start maandag op met 15 nieuwe kleuters.  
Welkom… Charlotte, Edwin, Asa, Sam, Ilaysa, Sam JGV, Farah, Tuana, Anaelle, Lola, Mert, Noor, 
Janne en Sieben in de Kikkerklas!  
Elia zorgt ervoor dat de eendenklas nu ook helemaal vol zit… fijn! 
 

 

Allerlei 
Veiligheid: Wij blijven vragen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen, dit 
zorgt ervoor dat het rondom de school veel veiliger is. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet voor 
iedereen mogelijk is.  
Mogen we vragen om dan rustig de straat in te rijden en bij het in-en uitstappen, je aandacht te 
hebben voor de fietsers en de voetgangers. We krijgen hierover vaak klachten.  

 
Batterijen: Zoals jullie weten verzamelen we batterijen op school. De ‘Bebat’ton kan 
je vinden in de fietsenstalling van de kleuters. Deze maand is er een 
‘dubbele’puntenactie. Alle verzamelde batterijen leveren ons dubbel zoveel punten 
op waarmee we  spelmateriaal voor de kleuters kunnen bestellen. Dus kijk nog eens 
goed rond, en deponeer je batterijen voor 7 mei in onze ton! Dank u. 
 
 



Dieren: De K3’s zorgen de komende week voor het voederen van de dieren. Dat wordt vast leuk. Ook 
de K1’s zullen vanaf dit trimester om beurten een bezoekje brengen aan de dieren, de tweede 
kleuterklas deed dit al een tijdje … 

Zoals jullie weten is  er een voederschuif waar je eten in kan deponeren. Mogen we vragen enkel groentenafval 
(geen prei en ajuin) in de voederschuif te stoppen. Ook oud brood is welkom. Let er wel op dat het al niet 
beschimmeld is, dat geven we niet meer aan de dieren. 
Zwemmen: De uilenklas gaat dit trimester zwemmen… Watergewenning, zweminitiatie en zwemplezier staan 
voorop! 

 
Bodymap 
Bewegen is leren! 
Door meer beweging aan te bieden op school kunnen we meehelpen aan de groei en ontwikkeling van kinderen. 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 ok 
het latere leren lezen, schrijven, rekenen, … 
Door dagelijks vaste bewegingen uit te voeren gedurende meerdere weken kunnen we preventief werken en verder 
zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 
Bodymap op school … waaarom? https://youtu.be/ylvR4pUoiwM     

 
Ook op de speelplaats willen we de kinderen zoveel mogelijk inspireren in hun bewegingen. We zullen 
lijnen, hinkelpaden, … aanbrengen op de speelplaats. We zijn hiervoor op zoek naar nauwkeurige 
schilders. Wil je ons helpen bij het het schilden van bewegingssporen op de speelplaats, laat het ons 
even weten via mail: parkschoolkleuter@mortsel.be en we zoeken samen een zonnige dag uit om dit te 
verwezelijken. 

 
 

Maak een mooie start van het laatste trimester!  

Ik zal er jammer genoeg de eerste 2 weken niet bij kunnen zijn, vermits ik een kleine 

operatie moet ondergaan. Je kan me wel nog steeds bereiken via mail 

ines.broes@mortsel.be of gsm 0492232115.  

Voor alle gewone vragen kan je natuurlijk steeds terecht op het secretariaat bij Anouck/Joeri of bij de klasjuf. 
Ik wens iedereen veel plezier! 


