
maandbrief januar�

Gelukkig Nieuwjaar!

Wat zijn we blij de kinderen op maandag 9 januari weer terug te zien

Welkom
Er starten nieuwe kleuters in de klas…. Welkom Floor, Eliza, Riyadh, Lio en Flore!

Vanaf januari zijn er enkele wijzigingen in het team…
Juf Enya komt terug uit haar zwangerschapsverlof. Zij zal terug schrijfdansen met de kleuters
en helpt de kleuters in de derde kleuterklas bij het leren programmeren.

Juf Rozafa zal tot de paasvakantie in het lerarenplatform staan en ondersteunt de scholen
van de scholengemeenschap wanneer er leerkrachten afwezig zijn. Na de paasvakantie wordt
zij de juf van de kikkerklas!

Juf Fleur zal vanaf nu op maandag in de konijnenklas staan, de andere dagen staat zij ook in
het lerarenplatform.
Iedereen heeft er zin, dus we gaan het nieuwe jaar weer met een tof team aan de slag.

Aanmelden - inschrijven kinderen
● Vanaf maandag 09/01/’23 (9u) kunnen alle broers/zussen van kinderen uit de Parkschool of

kinderen van het personeel zich digitaal aanmelden via deze link.
Dit kan tot en met 27/01 (12u). Wanneer de aanmelding verwerkt is, start de effectieve
inschrijving vanaf 13/02. Hiervoor maakt u een afspraak op het secretariaat. Maak zeker gebruik
van deze voorrang!

● Vanaf 28/02/’23 (9u) kunnen alle andere kinderen zich aanmelden via dezelfde link.

De kleuters van de derde kleuterklas krijgen na de kerstvakantie de inschrijvingspapieren mee naar huis en kunnen hun kinderen
daarmee aanmelden voor het eerste leerjaar tot en met 27 januari ’23.

Nieuwjaarsdrink
Op 13 januari ‘23 klinken wij graag met jullie op het nieuwe jaar tijdens onze Nieuwjaarsdrink.

De kleuters en de lagere schoolkinderen zingen een lied, we overhandigen samen de ingezamelde
centen aan vzw ‘In de buurt’ en nadien drinken we een glaasje op gezellige tijden! Jullie zijn allemaal
van harte uitgenodigd!

Alle dranken zijn aan democratische prijzen te verkrijgen, dankzij onze ouderraad DE STAM.
● Jullie krijgen bij het binnenkomen een glaasje gratis aangeboden.
● De kinderen krijgen gedurende de dag een jeton waarmee ze een drankje kunnen kopen.
● De overige dranken kan je via drankkaarten verkrijgen aan de toog.

https://www.mortsel.be/aanmelden


○ Drankkaarten zijn reeds te verkrijgen op het secretariaat van de kleuterschool vanaf woensdag 11/1/’23 tijdens
de schooluren.

○ Met (oude) jetons kan je drankkaarten kopen, maar niet meer betalen aan de toog.
○ Je kan drankkaarten aankopen met cash geld of payconiq op voorhand of op de nieuwjaarsdrink zelf.

● Er zullen ook hotdogs verkrijgbaar zijn (te betalen met de drankkaart)

De brief met alle praktische afspraken ontvangt u maandag, het invulstrookje wordt meegegeven op papier. Gelieve dit snel
terug te bezorgen aan de juf.

Ons ouderteam organiseert weer dit hele gebeuren en rekent op jullie HULP!

Gelieve jullie hulp aan te bieden via deze LINK. Dank u!

Wist je dat….
● We vanaf januari ook een kruiwagen aan de schoolpoort van de kleuterschool zetten.

Zoals jullie weten hebben we de voederschuif van de dieren al een tijdje gesloten. Toch
willen we graag dat de kinderen betrokken blijven bij het leveren van voeding voor de
dieren.

○ het vermindert thuis het groenafval
○ het laat hen bewust nadenken over welke voeding goed is voor de dieren
○ het is een gedeelde verantwoordelijkheid: de dieren hebben eten nodig!

Wat mag er in de kruiwagen?
Harde of zachte groenten( schillen of gehele groenten), zacht of hard brood zolang het maar NIET beschimmeld is.
Zorgen jullie mee voor goed eten voor de dieren? Ze zullen blij zijn!

● wij onze school luizenvrij willen houden. Daarom houden we na elke vakantie een luizencontrole. Wanneer er luizen bij
uw kind gevonden worden, zullen we u opbellen en zal u uw kind thuis moeten behandelen. Wanneer de behandeling
gebeurd is, mag u uw kind terug naar school brengen. Op maandag 9 januari zullen we alle kleuters
controleren op luizen! Wees voorbereid en kijk je kleuter al na alvorens ze naar school te sturen.

● we graag het nieuwe jaar inzetten met goede voornemens…
○ Kom op tijd! Dat maakt de start van de dag voor uw kleuter veel aangenamer!
○ Zeg met je kleuter goedendag aan de juf of aan de vrijwilligster op speelplaats wanneer je de school verlaat.

Beleefd zijn is leuk en het geeft ons een goed overzicht.
○ Zorg dat je kleuter zichtbaar is en vergeet het fluohesje niet!
○ Als je met iets zit of er loopt iets niet zoals je wenst, kom binnen en vertel het ons… Zo kunnen

we er samen snel iets aan doen!

● we in de maand januari samen op weg gaan met de kleuters
○ positief gedrag wordt ten allen tijde bevestigd.
○ iedereen hoort erbij, we sluiten niemand uit.
○ we durven hulp vragen.
○ lachen is niet hetzelfde als uitlachen.
○ ‘nee’ zeggen is niet altijd negatief, maar ook een manier om voor zichzelf op te komen.
○

● wanneer je kleuter jarig is, je het best trakteert met een lekkere cake, een leuk stukje fruit of.. ?? Aparte
cadeautjes of te veel snoepjes delen wij niet of zeker niet graag uit. Hou het simpel. De juffen maken er zeker en vast een
groot feest van voor hen in de klas.

● het op vrijdag 27 januari GEEN school is, dan houden we een facultatieve verlofdag.

● dat directeur Peter van de lagere school, zijn laatste schooljaar bezig is. Op 1
september 2023 gaat hij met pensioen. Na de krokusvakantie weten we wie de nieuwe directeur wordt
van de lagere school.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QkbdlyoKtBFKDi0py6g7rXGrBfCwI9W2/edit#gid=725530736


Bewegen is beleven en zo belangrijk voor de motorische ontwikkeling van onze

kinderen!

Nu het weer soms te koud en te nat is om buiten te gaan, kan je de kinderen ook binnen

aanzetten tot bewegen!

Heb je nog dozen over van de voorbije cadeautjes-periode?

Met dozen kan je je kind(eren) heel wat fijne activiteiten laten doen, hierbij wat inspiratie tips goed

voor het evenwicht, oog hand-coördinatie, proprioceptie, enz…
Laat je kleuter:

● 1 of meerdere dozen op de grond zetten en erover springen

● 1 of meerdere dozen dragen van de ene naar de andere plaats

● elke voet in een doos zetten en zo schuifelen door de ruimte

● 1 of meerdere dozen op de rug zetten en zo rondkruipen zonder dat

de dozen eraf vallen

● een doos over het hoofd zetten en geef je kleuter aanwijzingen

hoeveel stappen hij/ zij voorwaarts, zijwaarts moet zetten

● een toren van de dozen maken en deze omver gooien met een bal

Alvast veel beweegplezier!!!

Wil je graag meer weten over bodymap?

Donderdag 19 januari: GRATIS infoavond voor ouders, start om 20 uur inschrijven via deze link: Infoavond ouders

Leren programmeren
Vanaf de 3e kleuterklas maken we extra uren vrij om de kleuters te leren programmeren. Dit doen we aan de hand van een cubetto
en een B-bot/blue bot.

Wat is cubetto/B-bot?
Een cubetto is, een houten ’vriendelijke’ robot, een B-bot is een robot in de vorm van
een bij. Zij maken spelenderwijs leren programmeren mogelijk. Kinderen denken zelf
routes, volgen opgelegde routes, stellen de robot in, controleren het en passen het aan.
Oefeningen met de cubetto/b-bots zijn goed voor het ruimtelijk inzicht, samenwerken
en probleemoplossende vaardigheden. Er worden geen letters gebruikt dus iedereen
kan meedoen zonder te hoeven lezen.

Verder in het jaar gaan we over tot het programmeren op de Ipad, dit a.d.h.v. het programma Osmo…
Het leert de kinderen programmeren met hun handen. Dat het leren van programmeren en coderen voor
kinderen vanaf een jonge leeftijd een belangrijk element is in het onderwijs wordt internationaal onderzocht
en erkend.
De kinderen leren niet alleen programmeren, maar zeker ook het bedenken van oplossingen wordt
bevorderd.

Natuurlijk leren de kinderen ook coderen en programmeren in de klas door het ontcijferen van geheimschrift, werken met
stappenplannen in de bouwhoek, de lego en zoveel meer….

Belangrijke data in 2023: noteer ze alvast in je agenda!!!!

13/01: Nieuwjaarsdrink                                        10/02: Grootouderfeest K2
11/02: Lamionnentocht

04/03: Klusdag
11/03: Schoolfuif                                                    10/05: mamafeest I1
16/03: papafeest K3                                               13/05: schoolfeest
29/03: lentepicknick K1

23/06: diplomafeest K3

https://bodymap.us4.list-manage.com/track/click?u=77f7baa085443676e36e8e9e2&id=005aaf4f68&e=51fee21769


Lieve kinderen en grote mensen,

wij willen jullie heel veel goeds en fijns toewensen!

Wij, eenden, ganzen, varken, kippen, haan, konijnen, geiten, schapen, ezel en paard,

geven jullie al onze liefde, want jullie zijn het super waard!

Dank jullie wel voor al jullie goede zorgen,

we willen daarom graag hierbij onze dikke, warme knuffels bezorgen! "

Bedankt, Greet, Walter,  Hans (en al onze dieren), voor de goede zorgen!

Wij wensen jullie allen een hele mooie start in het nieuwe jaar!!!


