
Een nieuw schooljaar 
Beste ouders, lieve kinderen,  

 

Het nieuwe schooljaar komt eraan. Kriebels, gezonde spanning 
en heel veel zin. We vliegen er met z’n allen weer in. 

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een heerlijke en ontspan-
nende zomervakantie ondanks de beperkingen die ons door de overheid werden opge-
legd i.v.m. het coronavirus. 

 

We starten in onze kleuterschool met 175 sloebers. 

Jouw kleuter zoekt zijn nieuw plekje, de nieuwe klas, de nieuwe juf, de nieuwe vriendjes...          
We ontdekken het allemaal.  
We maken er samen weer een tof en boeiend schooljaar van. 

 

Griet De Vriendt 

Directeur VKS De Kleuterark 

Maldegem, 30 augustus 2021  

KALENDER 

september 

Woensdag 1 september: 

Start schooljaar 2021-2022 

Donderdag 2 september: 

Luizencontrole 

Woensdag 8 september: 

Koffiemoment 

Dinsdag 14 september: 

19.00u infoavond in de kleu-
terklassen 

 

oktober 

Vrijdag 1 oktober: 

Pedagogische studiedag: 
geen school 

Woensdag 13 oktober: 

Koffiemoment 

Vrijdag 15 oktober: 

15.30u Openklasdag met 
pop-up bosbar 

Donderdag 28 oktober: 

Peuterkijkdag 

 

november 

Maandag 1 november -     
zondag 7 november:  

Herfstvakantie 

De volledige jaarkalender 
vindt u terug op de school-

website. 

VKS De Kleuterark 

Marktstraat 15 

9990 Maldegem 

tel. 050 72 98 87 

e-mail: dekleuterark@maricolen.be 

Algemene info: 

Eerste schooldag: 

Cf. brief corona-maatregelen opstart in de kleuterschool. 

Water drinken: 

We vragen je om je kleuter een drinkbus of een flesje met water van thuis mee te geven 
naar de klas en dit te voorzien van de naam van je kleuter.  Dagelijks worden alle drinkbus-
sen en flesjes terug meegegeven naar huis.  

Badge opvang:  

Voor het registreren van de voor– en naschoolse opvang gebruiken we een badge die aan 
de boekentas van je kleuter hangt. Wie nog een badge heeft van vorig jaar kan deze ver-
der gebruiken. De kleuters krijgen de badge automatisch als ze 1x naar de opvang ge-
weest zijn. 

Heen– en weertas: 

Elke kleuter krijgt bij de start van zijn schoolcarrière één groene of blauwe heen-en weer-
tas van onze kleuterschool. Mogen we vragen deze heen-en weertas mee te brengen op   
1 september als je deze nog thuis hebt?  Indien je deze tas niet meer hebt, kan je een 
nieuwe aankopen voor de prijs van 1 euro. 

Brieven en facturen: 

Deze worden via e-mail verstuurd. Af en toe gebeurt het dat ze in je SPAM-mail terecht 
komen.  

Warme maaltijden: 

Warme maaltijden worden digitaal besteld (via de schoolwebsite). In deze brievenbundel 
vinden jullie een stappenplan.  

Schoolfeest  
De kleuterark en 

Ark I en Ark II 
 

Zondag: 1 mei 2022 
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Gumpy en Dumpy zijn heel benieuwd waar onze juffen en meesters dit jaar naartoe vliegen en dit naar 
aanleiding van het Erasmus+ project in onze kleuterschool. Onze partnerlanden zijn Estland, Spanje, 
Letland, Bulgarije en Kreta.  

Meer nieuws hierover kan je in de volgende nieuwsbrieven lezen.  

Jaarthema: “We zien ze vliegen” 

15 oktober openklasdag en bosbar 

 

Op vrijdagnamiddag 15 oktober zal onze openklasdag doorgaan.   
Je kan als ouder een kijkje nemen in de klas van je kleuter(s), een 
praatje slaan met de juf en je kleuter kan eindelijk ons                   
speelbos ‘de bosark’ aan jullie tonen.  

Ook nieuwe ouders of geïnteresseerden mogen die namiddag langs 
komen bij ons op school.  

    We zullen op deze dag ook een pop-up bosbar organiseren in ons 
    speelbos. 

    Meer informatie volgt later. Houden jullie de datum alvast vrij?  

 

 

 

 

 

 

 

KOALA staat voor ‘KleuterOnderwijs’ en Luistervaardigheid’. 

Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters.  

De taalscreening moet afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november.  

We nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwde persoon. Nl. de juf van je 
kleuter.  

 

De screening is geen toets of test om naar het eerste leerjaar te gaan. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te 
krijgen van de taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op onze school 
nog sterker kunnen maken. 

 

Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet voor te bereiden. 
 

De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en 
kleutervriendelijk. 

 

Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren we je voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter 

moeilijkheden had met de taalscreening.  

 

We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de taalontwikkeling verder te stimuleren. 

Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen we bijkomende observaties doen en/of kunnen we met de zorgleerkracht 
bekijken hoe we jouw kind verder kunnen ondersteunen. 

Verplichte taalscreening KOALA voor 5-jarige kleuters 



2de kleuterklas A:  

Juf Linda Caboor 

2de kleuterklas B:  

Juf Veerle Mestrez 

2de kleuterklas C: (mengklas) 

Juf Sophie De Cooman 

 

 

1ste kleuterklas A: 

Juf Ann Scherpereel  

Juf Ann Verschoore (woe) 

1ste kleuterklas B:  

Juf Veerle Landuyt 

Juf Lieselotte Bonte (woe) 

1ste kleuterklas C: (mengklas) 

Juf Sophie De Cooman 

3de kleuterklas A:  

Juf Freya De Meulemeester  

Juf Louise Bogaert (vr) 

3de kleuterklas B:  

Juf Annelies De Neve 

3de kleuterklas C:  

Juf Sofie de Taeye 

Juf Louise Bogaert (do)  

Personeelslijst 

Leerkrachten 
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Secretariaat: 

Mevr. Charline De Vrieze 

Mevr. Isabelle De Clerck 

Mevr. Eveline Savat 

 

 

Poetsvrouwen en  

onderhoud: 
 
Mevr. Greta Dierkens 

Mevr. Amal Dardour 

Dhr. Danny Savat 

Dhr. Johan Teirlynck 

 

Peuterklas 1    Peuterklas 2 (opstart later dit schooljaar) 

Juf Annick Raeman  Juf Kelly Verniest 

Kinderverzorgster:                               Zorgcoördinator: 

Heleen De Muynck                               Juf Marleen Impens  

Bewegingsopvoeding:                                                                                               Juf Nathalie De Taeye 

Meester Frederik Staelens                  Juf anderstaligen  

Meester John Matthys                             Juf Ann Verschoore 

Computerleerkracht (ICT):                  Juf Lieselotte Bonte 

Juf Dunja Van Landschoot                 Juf lerarenplatform: extra hulp 

                                                                        Juf Dunja Van Landschoot 

Opvang: 

Mevr. Marleen Vyncke  (middag/avond) 

Mevr. Eveline Savat (middag/avond) 

Mevr. Greta Dierkens (middag) 

Mevr. Amal Dardour (middag 

Mevr. Hildegard Ballegeer (middag) 

Mevr Conny Van Deynse (ochtend) 

Mevr. Katrien Bekaert  en Evelyne Bruynooghe 
(woensdagnamiddag) 

Mevr. Sandy Buzeijn (middag) 

 

 

In het speelbos, onze speeltuinen maar ook bij jullie thuis in de tuin kunnen teken voorkomen.  

Het is belangrijk dat je elke avond je kleuter controleert bv. net voor het slapengaan.  

Teken 



Oog voor Lekkers op woensdag 

Al onze kleuters krijgen op woensdag gratis fruit van begin september tot eind december. De fruitbedeling start op 
woensdag 1 september 2021. De Colruyt zorgt voor het schoolfruit. De fruitkalender vind je terug op onze schoolweb-
site waar ook het schoolmenu te vinden is.  

Het gratis fruit is mogelijk dankzij onze ouderraad die dit in de maand september sponsort en subsidies die we krijgen 
voor de maanden oktober, november en december.  

Vanaf januari kan er gekozen worden om woensdagfruit door de school verder te zetten met een fruitabonnement. Meer 
info volgt in december.   

Alle andere voormiddagen wordt er fruit of groenten van thuis meegegeven.  

Trooper 

Onze kleuterschool ‘VKS De Kleuterark’ zit op Trooper. Dit is een website 
waarmee je bij allerlei online shops kan winkelen én in één klap gratis onze 
kleuterschool steunt. 

GRATIS, hoe kan dat? 

De aangeboden webshops geven ons gemiddeld 5% commissie op jouw aankopen als je via onze Trooperpagina naar 
hun sites gaat en iets koopt. Het kost jou dus niks extra! 

Stel, je koopt iets van 50 euro via onze pagina, dan krijgen we daarvoor 2.5 euro! 

Hoe ga je te werk? 

1. Je gaat naar www.trooper.be/dekleuterark 
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. Je ontvangt je bestelling – wij ontvangen automatisch ons percentje! Je krijgt een mailtje met het bedrag dat onze 
school zal krijgen. 
5. Wil je je bestelling nog terugsturen? Dit is geen probleem. De bevestiging van het bedrag komt pas op onze rekening 
op het moment dat de retourperiode voorbij is. 

Je kan ook het trooperbotje installeren. Surf je naar een webshop die met Trooper in zee gaat dan krijg je hier een mel-
ding van. Zo vergeet je De Kleuterark nooit.  

De opbrengst komt op de rekening steunfonds nieuwbouw.  

Ouders brengen ’s morgens de kinderen naar school en worden aan 
de schoolpoort uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen 
drinken. Tijdens het koffiemoment krijgen ouders de kans om ken-
nis te maken met andere ouders op een rustige en gezellige manier.  

• Er is ruimte voor een gezellige babbel, gelegenheid om elkaar te 
leren kennen en nieuwe ouders worden wegwijs gemaakt in de 
werking van de school. 

• De computerklas staat ter beschikking van de ouders. Bekijken 
van foto’s op de schoolwebsite kan ook tijdens een koffiemo-
ment. 

• In de kleuterschool hebben we een tiental verteltassen. Deze 
kunnen uitgeleend worden door ouders. 

• Ouders die nog niet voldoende Nederlands begrijpen, kunnen 
geholpen worden door andere ouders bij het ontcijferen en invul-
len van brieven en formulieren. 

 

Koffiemomenten 2021-2022 Woensdag 8 september:  

Bezoek Kuma en sportdienst Maldegem 

Woensdag 13 oktober:  

Schoolrijpheid 

Woensdag 17 november: 

Brieven, website van de school. 

Communicatie/ helpende handen   

Woensdag 8 december : 

Feesten in alle culturen 

Woensdag 12 januari:  

Nieuwjaar vieren   

Woensdag 9 februari : 

Externe zorg: logo, kiné… Wat is dat? 

Woensdag 9 maart:  

Zill leerplan 

Welbevinden - pesten   

Woensdag 11 mei 

Vakantieaanbod in Madegem en dichtbij 

Woensdag 8 juni 

Meertalig opvoeden: het belang van de thuistaal 

   


