28 september 2020

Nieuws van de
directeur
BESTE OUDER(S)
De maand september zit er bijna op, tijd voor een
volgende nieuwsbrief.
We hopen dat uw kind zich goed voelt op school
en een boeiende start beleefde. We kijken samen
uit naar nog meer leerrijke maanden.
Weet dat ook u als ouder altijd welkom bent bij de
leerkracht of de directie als u een bepaalde
bezorgdheid heeft.

EERSTKOMENDE VRIJE DAGEN
Op vrijdag 2 oktober en maandag 5 oktober
verwachten we de kinderen niet op school.
Op 2 oktober is er een pedagogische studiedag
voor de leerkrachten en op 5 oktober een
facultatieve vrije dag.

VOORSTELLING DIRECTIES
Op 1 september 2020 nam Katrien Mortier het roer
over van Ark 1. Katrien is verantwoordelijk voor de
vestiging op de markt (1ste t.e.m. 3de leerjaar) en
wijkschool Vossenhol.
Zelf ben ik verantwoordelijk voor Ark 2: de
vestiging Zwarte Zusterslaan (4de t.e.m. 6de
leerjaar) en wijkschool Middelburg.
Beide directies
werken nauw
samen om de
school te leiden
vanuit eenzelfde
visie.

PROFICIAT
We wensen alle kinderen die hun Eerste
Communie doen of het Heilig Vormsel of een
Lentefeest houden, van
harte proficiat.
Laat dit een mooie
herinnering blijven.

PENSIOEN LUC BORGONJON
Op woensdag 30 september nemen we
afscheid van meester Luc, meester in het
Vossenhol.
We wensen hem een welverdiende rust toe en
zijn hem erg dankbaar voor alle mooie jaren op
onze school.
De laatste weken zorgden kinderen en collega’s
al voor verschillende verrassingen. Zo gingen
o.a. zijn ‘oud-leerlingen’ uit het 3de t.e.m. het 6de
leerjaar nog eens kort bij hem op bezoek.

Meester Luc wordt op het Vossenhol vervangen
door juf Kim.

WEBSITE EN FACEBOOK

ZORGTEAM

Op onze website www.dearkmaldegem.be kan
u geregeld foto’s terugvinden van het
klasgebeuren en de activiteiten. Omwille van de
privacy moet u eerst het paswoord invoeren.

Ik stel graag ook nog eens ons zorgteam aan u
voor:

Ook op de facebook-pagina van Ouders van de
Ark Maldegem wordt regelmatig nuttige
informatie geplaatst; ga gerust een kijkje
nemen.
En daarnaast is er nog de facebook-pagina
Ouderraad De Ark II Middelburg waar u
schoolnieuws van Middelburg kan volgen.

Kleuters Middelburg:
Marleen Impens
marleenimpens@dekleuter
ark.be

Lager Middelburg:
Amaryllis Verplancke
amaryllis@dearkmaldeg
em.be

4de leerjaar: Linde Lootens
linde.lootens@dearkmaldeg
em.be

5de + 6de leerjaar: Greet
Vandermeersch
greet@dearkmaldegem.
be

ACTIVITEITEN
In september verkende het 4de leerjaar per fiets de
grenzen van onze grote gemeente: Middelburg,
Donk, Adegem en Kleit. Zo werd niet alleen
gewerkt aan wereldoriëntatie maar werd er ook
aan lichaamsbeweging gedaan. Bijzondere dank
aan de begeleidende ouders/grootouders!
Klassen 4C en 4D zouden in oktober op bezoek
gaan naar de Tuinen van Kina in Gent, maar dit
werd geannuleerd omwille van de huidige covidepidemie.
Voor het 5de leerjaar is er sportweek van 12 t.e.m.
16 oktober (alle klassen een halve week). Hier
volgt later nog een brief over.
Het 6de leerjaar gaat op bosklassen van 23 tot 27
november. Er zal dit jaar geen algemene infoavond
op school zijn voor de ouders, maar u zal op een
andere manier nog vooraf geïnformeerd worden.

BATTERIJEN VERZAMELEN
Vergeet niet om nu nog uw batterijen af te
geven op school. Nog tot 31 oktober krijgt de
school per ingezamelde kilogram lege batterijen
dubbele spaarpunten, waarmee
schoolmateriaal kan worden aangekocht.

FLUOHESJES – FIETS IN ORDE
De donkere
wintermaanden komen
eraan. Het is van
levensbelang dat de
kinderen op weg van en
naar school goed
zichtbaar zijn. Zorg er dus
steeds voor dat ze elke
dag hun fluohesje dragen.
Kijk ook zeker na of de fietslichten voor- en
achteraan goed werken.

CORONA
Bedankt om de corona-maatregelen na te leven
in de schoolomgeving (mondmasker, voldoende
afstand, …). Het vraagt zeker van iedereen een
inspanning maar samen zullen we ons
doorheen deze moeilijke periode slaan. Dank
daarvoor!

OUDERRAAD
In oktober zal de ouderraad van De Ark Maldegem
opnieuw haar pannenkoekenverkoop organiseren.
Binnenkort ontvangt u het bestelformulier.

ANDERSTALIGEN
Voor anderstalige kinderen is er een nieuw
initiatief om hen te helpen bij het Nederlands:
elke donderdag kunnen zij van 16u tot 17u naar
de bibliotheek om spelenderwijs Nederlands te
oefenen.

DAG VAN DE LEERKRACHT
Maandag 5 oktober is het de internationale Dag
van de leerkracht.
Ik wil uitdrukkelijk het ganse schoolteam
bedanken. Dag na dag staan zij paraat om jullie
kinderen alle ontwikkelingskansen te geven en te
laten groeien in hun mens-zijn.
De corona-epidemie verwachtte heel wat
bijzondere aanpassingen en inspanningen van
hen. Dankzij hun inzet en flexibiliteit konden wij in
juni nog iedereen terug op school ontvangen, en
kunnen wij ook nu in veilige omstandigheden
onderwijs organiseren.

Karim Hermie, directeur
vbsdeark2@maricolen.be
050 / 71 23 81

