
Beste ouders, 

 

De herfstvakantie is achter de rug. We hebben genoten van een weekje rust.  

 

Je vindt hier het tweede nummer van onze nieuwsbrief voor ouders.  

De bedoeling van deze nieuwsbrief is om jullie zo goed mogelijk te informeren over de 
schoolzaken die voor julle, als ouders, belangrijk zijn.  

We willen op deze manier de stroom aan informatie bundelen in een handig formaat en 
in een duidelijke, heldere taal.  

Mogen we je vragen om ook dit tweede nummer aandachtig door te lezen?  

Indien je nog vragen hebt over een artikel, aarzel dan niet om de school te contacteren.  

 

Vandaag starten er maar liefst 14 peutertjes in de peuterklas bij juf Annick nl. Hanna, 
Jakub, Raf, Rosalie, David, Liwet, Lenn, Noralie, Thibe, Leni, Sophia, Stella, Thibo en 
James. 

Ik wens hen een fijne start toe.  

 

Mvg 

Griet De Vriendt 

Directeur kleuterschool 

Maldegem, 8 november 2021 
 

VKS De Kleuterark 

Marktstraat 15 

9990 Maldegem 

tel. 050 72 98 87 

e-mail: dekleuterark@maricolen.be 

KALENDER 

november 

Maandag 8 november: 

luizencontrole 

Donderdag 11 november:  

Wapenstilstand : geen school 

Vrijdag 12 november: 

Brugdag: geen school 

Woensdag 17 november: 

Koffiemoment : brie-
ven/website/communicatie/ 
helpende handen 

donderdag 18 november: 

Jaarthema  

Tussen woensdag 24 no-
vember en woensdag 1 de-
cember  

Digitale oudercontacten in de 
kleuterschool 

Zondag 28 november: 

Eerste zondag van de advent 

 

december 
Donderdag 2 december: 

Sint op bezoek in de kleuter-
school 

Woensdag  8 december: 

Koffiemoment: feesten in alle 
culturen 

Donderdag 23 december: 

Peuterkijkdag 

Vrijdag 24 december: 

11.30u kerstdrink ouderraad 

In de namiddag geen school 

25 december - 9 januari: 

Kerstvakantie 

Heerlijke koekjes en wafeltjes!  

Na de herfstvakantie kunnen jullie opnieuw de heerlijke koekjes kopen om onze kleu-
terschool een duwtje in de rug te geven.  
 
Je kan alvast eens rondvragen bij familie, vrienden, buren… wie een doos koekjes 
wenst.  
We behouden de prijs van vorig jaar nl. 7 euro per doos. Bestellen kan via onderstaan-
de link: https://forms.gle/1PVxGRkyVFZe68sw5 
 
We bieden een ruim koekjesassortiment aan zodat iedereen wel iets lekker zal vinden.  
 
De levering is voorzien op woensdag 1 december.  
Ideaal voor de Sint- en de feestperiode. 

 
 
Met de opbrengst van de koeken- 
verkoop investeren we verder in nieuw 
speelplaatsmeubilair. 
We proberen aan het bedrag voor het        
speelhuisje te geraken.  
 



Het belang van voorlezen: voorleesweek 20-28 nov. 

Ik ben Heleen, 25 jaar en werk sinds dit schooljaar als kinderverzorgster op De Kleuterark.  

In de voormiddag help ik bij de jongste kleuters tijdens het onthaalmoment, eetmomenten, activitei-
ten, toiletmomenten, ook speel ik met hen samen om hun ontwikkeling te bevorderen. 

 

In september kreeg onze kleuterschool 14 uren extra kinderverzorging. 
Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Dankzij deze extra uren kunnen we 
onder andere een slaapklasje opstarten voor onze allerjongste kleuters.  

Peuters hebben vanaf 8 november de mogelijkheid tot een middagdutje op school. Wat een erva-
ring! Voor het eerst naar school! De hele dag door ontdekken en experimenteren. Voor heel wat 
kindjes is de start van hun schoolcarrière erg vermoeiend. Onze school biedt nu voor deze kindjes 

de ideale oplossing. Na het middageten hebben de peuters of wie er nood aan heeft de kans om in de slaapklas even te rusten, 
te slapen of gewoon even op adem komen. Hier krijgen ze de kans om rustig alle indrukken te verwerken. We willen geborgen-
heid schenken aan de kindjes die het nodig hebben, zo wordt de overstap van thuis naar school minder groot.  

 

GEZOCHT: vrijwillige oma’s/opa’s/mama’s/papa’s om Heleen mee te helpen bij de slapende/rustende peutertjes. Heb je zin om 
één of meerdere middagen mee te helpen dan horen we dit graag. Dit zou zijn van 11.45u-13.30u. 

Winterperiode voor de deur 

Met de winterperiode in het vooruitzicht vragen we graag 
jullie medewerking.  
 
Gelieve:  

• Je kleuter te voorzien van kledij die warm genoeg is. 

Ook het buiten spelen gaat in de winterperiode door! 

• Alle jassen, mutsen, sjaals… te voorzien van de naam van je kleuter. 

• Je kleuter bij voorkeur wanten te laten dragen (duim apart, 4 vingers samen) i.p.v. 

handschoenen (alle vingers en duim apart) en deze te voorzien van een touw dat 
door de mouwen steekt. 

 
Deze kleine moeite van jullie allen is een grote hulp voor de leerkracht en voor je  kleuter.  
Alvast bedankt. 

Slaapklasje ~ verhoging uren kinderverzorging 

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie, voorlezen 
opent nieuwe werelden. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij 
kinderen die zelf al lezen. 

Lees voor aan je kinderen want voorlezen is van iedereen, voor 
iedereen van 0 tot 99. 

Open’bos’dag 

De openklasdag van vrijdag 15 oktober was een groot succes.  
Ouders, grootouders,... kwamen ons speelbos ‘De bosark’ ontdekken.  
 
Iedereen genoot van de frisse herfstlucht in ons mooi stukje groen op school 
en jullie zagen hoe onze kleuters zich daar amuseerden.  
 
We hoorden de hele dag door dat het speelbos er zo veel leuker uitziet dan 
op de foto’s.  
 
Alle kleuters kregen een chocomelkje van de school en met de vrije bijdrage 
voor de koffie (230,10 euro) kopen we grote kookpotten, gieters en zeven 
aan. BEDANKT 



 

Kerstkaartjes in de kleuterschool 

Kerstwensen uitdelen aan anderen is een sociaal gebeuren en behoort 
tot onze cultuur.  

In onze kleuterschool worden kerstkaartjes voor andere kinderen niet 
meer uitgedeeld door de juf van de klas.  

Er zijn altijd kinderen die geen kaart krijgen of kinderen waarvan hun ou-
ders dit niet kunnen betalen. 

Het vraagt ook heel wat tijd van de juf om dagelijks de ‘post’ te bezorgen. 

Eén  wenskaart (eventueel zelf geknutseld) meebrengen voor hun klas kan wel. Deze kaart zal dan in de klas uitgehangen 
worden. 

Ouderraad 
ouderraad.de.ark@hotmail.com 

De ouderraad bedankt alle ouders voor de massale aankoop van de 
pannenkoeken!  

Maar liefst 2050kg pannenkoeken werden verdeeld.  

 

 
Ter gelegenheid van de dag van de leerkracht    

(5 okt.) werden alle leerkrachten getrakteerd met 
een zakje hartvormige groeipapiertjes om te    

planten.  

Langs deze weg nog een welgemeende dank 
voor de fijne attentie! 

 

Knutselotheek 

Komende activiteiten:  

* Herfstwandeling: zondagvoormiddag 28 november 

* Kerstliedjes en kerstdrink: vrijdag 24 december om 11.30u  

Sparen voor 20 kiwiballen 
We sparen opnieuw de stickers van de kiwi’s. De stickers vind je op (sun) Gold, Green en Organic 
kiwi’s.  

De poster hangt op het bord in de inkomhal van de school. Bij 300 stickers krijgt onze school       
20 nieuwe ballen.  

In onze school richtten we een berging in met allerlei kosteloos materiaal voor 
onze kleuterklassen.  
Wie helpt er ons om volgende dozen gevuld te krijgen? 

• Kurken 

• Kranten 

• Tijdschriften 

• Eierdozen in alle formaten  

• Wol in alle kleuren  
 



Erasmus+ Europees uitwisselingsproject  

The child is a researcher and a practitioner.  Het kind is een onderzoeker en een 

doener. 

We gaan met onze  partnerlanden op zoek naar hoe we het buitenspel van de 
kleuters naar een hoger niveau kunnen tillen.  
Wat is een meerwaarde?  
Hoe kan het buitenspel nog meer educatief verantwoord worden?  
Hoe kunnen we STEM( Science, technologie, engeneering, mathematics) integreren in het buitenspel?  
 
Samen met de leerkrachten uit Letland, Estland, Griekenland, Spanje en Bulgarije gaan we onze kennis 
hieromtrent verdiepen en uitbreiden.   
 
De laatste jaren zijn we als school in het buitenspel al enorm geëvolueerd. De laatste 2 jaar werd er bij ons op  
school al enorm veel energie en middelen geïnvesteerd in de creatie van een educatief speelbos. Met de ken-
nis opgedaan tijdens ons tweejarig Europees project willen we nog meer groei- en leerkansen bieden binnen 
het buitenspel aan onze kleuters. Als school willen we blijven evolueren en groeien.  
 

Na een onderbreking van meer dan één jaar door de Covid 19 epidemie kunnen we eindelijk ons mooie  Euro-
pese samenwerkingsproject opnieuw op gang trekken. 
Achter de schermen is er reeds veel gebeurd. Er werden door de partnerlanden reeds verschillende online 
‘learning, training en teaching activities ’ georganiseerd. Op deze conferenties  zien we vaak vernieuwende 
leerinhouden en -methoden die we dan kunnen implementeren in onze ‘outdoor’ werking. Op 29 maart 2021 
organiseerden wij ook al zo’n online conferentie voor onze leerkrachten  en voor alle leerkrachten uit de part-
nerlanden. Als gastsprekers nodigden we Mevr. Danielle Cools en Dhr. Gorik Van Helleput (lectoren outdoor 
learning aan Hogeschool UCLL te Leuven)  uit om ons nieuwe,  inhoudelijk onderbouwde  inzichten bij te bren-
gen in verband met outdoor learning.  
Thema: outdoor learning-Why?How?What? 
 
Alle contact met de partnerlanden gebeurde tot nu toe online. Daar komt in november verandering in. In de 
week van 22 november gaat er een delegatie van onze leerkrachten naar onze partnerschool in Spanje 
(E.I. SOL DE PORTOCARRERO in Las Norias Almeria). Juf Veerle, Juf. Kelly, Mevr. Griet en Meester John 
kijken er alvast naar uit om hun Spaanse collega’s te ontmoeten. 
 
Onze collega’s krijgen de gelegenheid aan job-shadowing te doen in de verschillende klassen. 
Hoofdthema van de conferentie in Spanje: Agro-ecology since preschool. 
Hopelijk komen onze collega’s met veel nieuwe, boeiende ideeën voor onze bosklas en buitenspeeltuinen naar 
huis. 
Ook als schoolteam staan we voor 100% achter de visie van  dit project. Alle leerkrachten werken mee en krij-
gen de gelegenheid een buitenlandse onderwijservaring op te doen. 
 
Visualisatie van het project op school: 
* In elke kleuterklas zal er een Erasmus-projecthoekje worden ingericht. In dit hoekje worden foto’s opgehan-
gen van de bezoeken. Aandenkens uit de landen worden daar tentoongesteld.  
Voor elke visit zullen er vlaggen van het land dat we gaan bezoeken opgehangen  worden op school.  
* Onze schoolmascottes, Humpy en Dumpy, zullen tijdens het jaarthema een 
projectlied voorstellen.   
* Er hangt ook een grote Europakaart aan de ingang van de school. Foto’s van 
de visits zullen daar te bekijken zijn. 
* Je zal onze bezoeken aan onze partnerlanden kunnen volgen via een pagina 
op de schoolwebsite. Daar zal je eveneens een link kunnen terugvinden van 
onze projectfacebookpagina. Juf Kelly zal hier op geregelde tijdstippen activitei-
ten op posten. 
* Tijdens elke visit zullen de kleuters skypen met de juffen die op leerbezoek 
zijn in de partnerlanden. 
Jij en je kleuter zullen de visits kunnen volgen via de dagelijkse video verslagjes 
op onze website. 
 
 

Eén ding is zeker, ons Erasmus + project leeft echt in onze school.  

We kijken er als team al naar uit om nieuwe leerervaringen op te doen en deze dan te delen met de kinderen. 

Het wordt een prachtig traject voor zowel de juffen als de kinderen. 

Bedankt Europa voor deze mooie opportuniteit. 


