
 

 
 

Maandbrief april 
Activiteiten 
Omdat er nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, kunnen de activiteiten van deze  
maand niet georganiseerd worden zoals gepland, maar…  
 
Het kleuterparadijs K2+K3: 
Een uitdagende sport-en spel voormiddag in de sporthal zal niet kunnen doorgaan, 
MAAR…. een deel van het sportmateriaal komt in de week van 1 maart naar onze 
polyvalente zaal. Zo kunnen de kinderen toch genieten van die extra 
bewegingsmomenten in hun vertrouwde bubbel! 

 
Op vrijdag 12 maart organiseert BEDNET een pyjamadag. De lagere school staat hier bewust 
bij stil en laat de kinderen in pyjama naar school komen. Voor onze kleinsten is dit nog een  
wat ‘ver van hun bedshow’...  Vandaar mogen zij vrijblijvend in pyjama komen, maar het is 
zeker niet verplicht. 
 

Papadag K3 (18/3): De papa’s mogen die dag niet naar school komen, maar mogen er zeker van 
zijn dat ze door hun kleuter die dag(en) verwend zullen worden. 
 
Pedagogische studiedag: 
Op vrijdag 19 maart is het pedagogische studiedag voor de leerkrachten en GEEN 
school voor de kinderen. 
 
De oudercontacten zullen wel plaatsvinden, maar digitaal. Hiervoor krijgt u een aparte uitnodiging. 
 
Lentepicknick 1e kleuterklas op 31 maart 

De opzet van deze activiteit is om de ouders van de eerste klas eens 
samen te brengen, elkaar te leren kennen, eens de kinderen te zien 
waarmee jouw kleuter elke dag speelt. MAAR…. de maatregelen laten dit 
niet toe. De juffen zullen alvast met de kinderen een mooie picknick 
organiseren en moesten er nog in het kort versoepelingen komen, denken 
wij zeker na om dit eventueel op een ander tijdstip te organiseren. Want 
ook wij vinden dit heel jammer en o zo belangrijk. 
 

Ook de toneelvoorstellingen, de klusdag en de fuif voor de ouders worden deze maand spijtig 
genoeg geannuleerd. 
 
 



Pasen vieren wij op vrijdag 2 april 
Met alle kinderen, met heel veel paaseitjes, met paashazen, met veel plezier, met veel 
gelach… We zetten het thema in op 22/3 met de poppenkast van Greet en Marc...Wij 
kijken er alvast naar uit….  

 

Fruitouders 
Soms zijn het druifjes…… dat is gemakkelijk… Soms zijn het kerstomaatjes……. dat is ook 
gemakkelijk, maar als het ananassen of bloedappelsienen zijn, hebben onze fruitouders veel meer 
werk. Elke donderdagmorgen staan zij klaar met een snijplank en mesje om al onze kleuters te voorzien van het 
nodige stukje fruit.  

Heb je tijd om hen op donderdagochtend (vanaf 8.40 u ) even te helpen; graag!  
Vele handen maken het werk licht, nu zijn ze soms echt met te weinig! 

Alvast bedankt aan de huidige fruitouders en  
ook dank aan de ouders die het fruit steeds ophalen. 

 

Bodymap 
Het is zover! Deze week zijn we gestart met de dagelijkse bewegingen van bodymap. Het zijn doordachte 
bewegingen die kinderen stap voor stap naar schoolrijpheid brengen doorheen de kleuterjaren. In het 
bodymapkastje aan de schoolpoort vind je al wat tips of voorbeelden. De juffen 
lichten jullie zeker ook in via de klasbrief. 

En wat is er nu leuker dan bewegen?! 
Stimuleer je kleuter gerust om ze ook thuis uit te 
voeren.  Ze zullen jullie met plezier tonen wat ze al kunnen.  

 

Denk er aan…. 
● Vanaf 1 maart kunnen alle kinderen zich aanmelden via het digitale platform 

in de Parkschool Mortsel.  
● dat wanneer je je kind bovenaan de klas afhaalt om 15.30 u., hij/zij NIET via de glijbaan 

naar beneden mag. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar verzamelen zich aan die 
plek, wat leidt tot onoverzichtelijkheid. We nemen op dat moment de trap naar beneden. 

● Dat je je kleuter voor elke dag moet inschrijven in de kubus en niet alleen op woensdag. 

 

Maak er een mooie maand maart van!  
Wij zijn heel blij dat de zon schijnt, dat we met jullie kinderen aan de slag kunnen en dat 

het leven hier op school toch zijn gewone gangetje gaat…  
Graag genieten we snel nog eens allemaal samen! 


