
Maandbrief MEI
SCHOOLFEEST
Begin volgende week ontvangt u een laatste brief ivm het schoolfeest. Een groot
en plezant feest zal het worden!
Dank alvast aan alle helpende handen! Super te zien dat zoveel ouders zich
engageren om een handje toe te steken. Indien je je nog niet op de hulplijst hebt
geplaatst, er zijn nog wat gaatjes te vullen. Dit kan via deze LINK.
Ook zijn we op zoek naar volgende materialen (voorzie ze indien nodig van naam):

● Hobbelpaarden
● Grote ‘paarden’ knuffels
● restjes felle nagellak
● Oude (fiets-, skate-, …) helmen die je NIET meer nodig hebt.
● lege ‘bellenblaas’ flessen
● lege, afgewassen, petflessen (alle formaten)
● lege appelsienen netjes
● plastic rietjes (voor wie er nog heeft liggen)

Ook vragen we aan ouders om pannenkoeken te bakken. Zie je het zitten om tegen vrijdag 13
of zaterdagochtend 14 mei enkele pannenkoeken te bakken, dan mag je het laten weten via
deze LINK. Onkosten mogen zeker binnen gebracht worden. De pannenkoeken zelf mag je
afgeven op het secretariaat.

SPORTDAG
Op dinsdag 24 mei houden wij een SPORTDAG in de kleuterschool. Een
voormiddag sporten, spelletjes spelen, genieten, bewegen, dansen,… het
wordt vast één groot feest!
Mogen wij u vragen je kind die dag…

● Met de fiets naar school te laten komen (er wordt een leuk
fietsparcours opgesteld)

● Sportieve kledij aan te doen (GEEN rokjes, kousenbroeken, hemdjes,…ook GEEN sandalen
of open schoenen): LOSSE, SPORTIEVE kledij!

● Indien het mooi weer is, je kind zeker op voorhand al in te smeren met zonnecrème (altijd
bij mooi weer trouwens)

● De kinderen worden beloond met een koekje en fruit (van het oog voor lekkers-project)
● Een volle drinkbus met water meegeven.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaOyRLStKrfjQUp6q798ErygnWYbM-vv/edit?usp=sharing&ouid=105788394978110489897&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb6L_aenJpim89Qm_9upJkvJWHn4fPs4BjMlafb5hdTd0FeA/viewform?usp=sf_link


31/5/’22: SCHOOLREIS K1,2,3 + MAMAFEEST I1 : meer info later  (in een aparte brief).

ALLERLEI
Oekraïense vluchtelingen: Ondertussen heeft Mortsel al heel wat Oekraïense vluchtelingen
opgevangen, waaronder natuurlijk ook kinderen. We komen steeds met alle Mortselse scholen
samen om te kijken waar er nog plek is en hoe we deze opvang het beste kunnen organiseren.
Weet dat we onze hulp aanreiken en helpen waar we kunnen.
Verloren voorwerpen: Deze kan je altijd terugvinden in de inkomhal van de school. We zetten
komende week de verloren voorwerpen buiten. Wat blijft hangen, schenken we aan een goed
doel. Dus kijk er zeker nog eens tussen, alvorens we het weggeven.
Kosteloos materiaal: Dank u voor het massaal binnen brengen van wc- en keukenrolletjes,
eierdozen en zoveel meer. Er is VOLDOENDE…. Je hoeft deze even NIET meer voor ons te
verzamelen.
Geen school : O.L.H. Hemelvaart : donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het GEEN school.

Welkom nieuwe kleuters
Toulouse, Sep, Bram, Gor, Liv en Lily maken de kikkerklas na het verlengde
weekend van Hemelvaart ook voor dit schooljaar compleet! Welkom in de
Parkschool!
6 kleuters van het geboortejaar 2019 starten meteen in de eerste kleuterklas in september…

Algemene inschrijvingen ’22-’23
Ook de algemene inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn afgelopen en alle plekjes zijn
gevuld. De wachtlijsten zullen gebruikt worden wanneer er een plekje onverwachts vrij komt.

BODYMAP
Bewegen is leren!
Een van de reflexen die zich al tijdens de zwangerschap ontwikkelt is de “spinal galant”.
Bij een natuurlijke geboorte zal de spinal galant er mee voor zorgen dat de baby zich kan
verder bewegen door het geboortekanaal.
Tussen de drie en negen maanden na de geboorte moet deze reflex volledig ontwikkeld zijn
en dus onder controle komen van de grote hersenen. Deze reflex staat in voor latere vlotte
zijwaartse rompbewegingen.
Het bovenlichaam dat vlot kan roteren op een stabiel onderlichaam.
Wist je dat …
Wanneer deze reflex niet op de juiste tijd geïntegreerd wordt, zal het
kind overgevoelig blijven in de lendenstreek.

Gevolgen van een blijvende Spinal Galant zijn:
- De aanraking van een broekriem kan bijvoorbeeld al onrustige reacties uitlokken.
- Mindere concentratie (niet kunnen stilzitten gaat ten koste van de concentratie)



- kind kan bovenlichaam niet apart bewegen van onderlichaam
- Moeilijk kunnen stilzitten op een stoel (nadelig voor de werkhouding, schrijfhouding, …)

Wat kunnen we doen om deze reflex te stimuleren:
- Geef je kind regelmatig een massage in de lendestreek
- Teken met je vinger iets op de rug van je kind. Hij/zij moet raden

wat je hebt getekend.
- Laat je kind veel fietsen
- luchtfietsen: traag, snel, …

- Laat je kind een “sneeuwengeltje” maken
- dansen, waarbij de heupen goed bewegen

Veel plezier!

Maa� e� ee� feestelijk� maan� me� va�!


