
Beste ouders,   

 

Gelukkig Nieuwjaar!!  

 

Vanwege het hele team wensen we jullie een gelukkig en 
gezond 2022. Dat het een jaar mag worden vol mooie, leuke 
en inspirerende momenten.  

Deze nieuwsbrief staat nokvol met allerlei informatie.   

Noteer maar enkele, voor jullie, belangrijke data in uw agen-
da. Maak gerust tijdens de nieuwjaarsfeestjes, familie, vrien-
den, buren warm om naar ons schoolfeest te komen op       
1 mei 2022! 

Ik wens ook de 11 nieuwe peuters: Mimuna, Akmal, Leon, Ellie, Lenn, Maya, Vera, 
Elise, Emma, Djesslin, Bailey en de nieuwe 2de kleuter: Wanda, welkom op onze 
kleuterschool. 
Op 1 februari starten dan ook Liam, Olliver, Vincent en Axelle. 
 

Jullie tonen jullie betrokkenheid met onze school door deze brief aandachtig te lezen.  

Alvast bedankt! 

 

Griet De Vriendt 

Directeur kleuterschool 

Maldegem, 10 januari 2022   

VKS De Kleuterark 

Marktstraat 15 

9990 Maldegem 

tel. 050 72 98 87 

e-mail: dekleuterark@maricolen.be 

KALENDER 

 

januarit 

Maandag 10 januari: 

Instap nieuwe kleuters 

Luizencontrole 

 

Vrijdag 14 januari: 

Zwemmen 3de KK 

 

Vrijdag 21 januari: 

Zwemmen 3de KK 

 

Dinsdag 28 januari: 

Zwemmen 3de KK 

 

Donderdag 27 januari: 

Jaarthema  

 

Maandag 31 januari: 

Erasmuspartners bij ons op be-
zoek 

 

februari 

Dinsdag 1 februari: 

Instapdag nieuwe peuters 
(teldag) 

Erasmuspartners bij ons op be-
zoek 

 

Woensdag 2 februari: 

Pedagogische studiedag: geen 
school voor de kleuters 

Erasmuspartners bij ons op be-
zoek 

 

Woensdag 9 februari: 

Koffiemoment 

 

Donderdag 24 februari: 

Peuterkijkdag 10.00u  

 

Vrijdag 25 februari: 

carnaval 

 

Maandag 28  februari - zondag 6 maart: 

Krokusvakantie 

DATUM SCHOOLFEEST: 

1 mei 2022! 



 

 

Ouderraad 
ouderraad.de.ark@hotmail.com 

Opstart 2de peuterklas  

Juf Kelly startte vandaag de nieuwe peuterklas op. Er zijn 11 peuters die op 
maandag 10 januari en 4 peuters die op dinsdag 1 februari hun eerste stapjes 
zullen zetten in onze school.  

Er wordt een gemeenschappelijke bewegingshoek tussen de peuterklassen in-
gericht waarin de peuters naar hartenlust kunnen glijden, fietsen, springen, …  

Beide peuterjuffen zullen vooral in de namiddag klasoverschrijdend samenwer-
ken. 

De kinderverzorgster Heleen vlindert tussen de twee peuterklassen. 

• De ouderraad verdeelde de winst van de pannenkoekenverkoop. De kleuterschool 
kreeg 800 euro. We gaan dit geld opsparen om volgend jaar een nieuwe schom-
mel aan te kopen.  

• Dankzij een bijdrage van de ouderraad mogen onze 3de kleuterklassers 3x gratis 
gaan zwemmen. De ouderraad vindt een bewegingsgezinde kleuterschool heel belangrijk. 

Peuters van het geboortejaar 2020 mogen ingeschreven worden in onze kleuterschool. Je kan je peuter aanmel-
den/voorlopig inschrijven via onderstaande link   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHW_LCKrioBIdACm02Av6ANWsSXONzCyFAySs_OjnTqwFG8g/viewform  

 

Je ontvangt dan een mailtje om de documenten van de definitieve inschrijving te komen ondertekenen.  

Inschrijvingen nieuwe peuters schooljaar 2022 –2023 

Slaapklasje 

De jongste kleuters die over de middag op school blijven eten, krijgen de kans om een 
middagdutje te doen tussen 12u15 en 13u15.  

Zo bieden we een zachte overgang aan tussen thuis en school.  

Slapen is niet verplicht. Indien je denkt dat je kindje hier nood aan heeft, mag je dit 
altijd laten weten aan de juf.   

De slaapklas wordt in 2022 verder optimaal ingericht.  

Om het slapen voor je kapoen zo vertrouwd mogelijk te maken, vragen we om het vol-
gende genaamtekend mee te brengen:  

 * Luiers (indien nodig) 

          * Een deken 

          * Een tutje en/of knuffel  

          * Hoofdkussen (indien nodig) 

Ieder kindje krijgt zijn eigen bedje.  

Het dekentje en het hoofdkussen worden regelmatig terug meegegeven naar huis. Zo krijgen jullie de 
kans om dit te wassen en blijft de vertrouwde geur bewaard. 

In onze slaapklas zijn er voorlopig 10 bedjes aanwezig. Wanneer er nieuwe peutertjes instappen en alle 
bedjes in gebruik zijn, zullen de oudste kleuters hun middagdutje afbouwen. Zo krijgt iedereen de kans 
om gebruik te maken van onze slaapklas. 
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Oog voor lekkers 

Opbrengst koekenverkoop  

We kregen melding van de Vlaamse Overheid dat we nogmaals 10 weken gratis fruit mogen 
aanbieden aan al onze kleuters. Onze school zelf betaalt ook 2 weken zodat alle kleuters tot 
aan de paasvakantie op woensdag gratis een stuk fruit aangeboden krijgen.  

 

Elke woensdag kan onze school rekenen op de hulp van fruitmama’s/oma’s om het fruit te 
schillen, in stukjes te snijden en te verdelen in de verschillende kleuterklassen.  

Via deze weg wil ik hen van ganser harte BEDANKEN voor hun wekelijkse hulp. 

Onze koekjesverkoop was een groot succes. Met de opbrengst van de verkoop en het geld dat 

we via Trooper (link: Steun VKS De kleuterark via Trooper ) kregen, kochten we alvast het 

speelhuisje (3500,00 euro) van onze geboortelijst aan.  

We moeten nog even wachten tot februari vooraleer de kleuters erin kunnen spelen.  

Nieuwbouw: stand van zaken 

Deze week zal er aan de projectvennootschappen meegedeeld worden wie ‘gewonnen’ heeft. We weten ondertussen 

wie er onze nieuwe school zal bouwen. Om geen procedurefouten te maken mogen we hier nog niets over zeggen. 

We hopen tegen het schoolfeest een tipje van de sluier te mogen oplichten.  

 

We zijn alvast heel enthousiast over de plannen. Hopelijk raakt alles nu in een stroomversnelling en kunnen we met 

concrete plannen en data naar buiten komen.  

Erasmus+ The child is a researcher and a practitioner 

Visit Spanje: Op 22, 23 en 24 november ging het eerste schoolbezoek aan de Spaanse 

partner door. 

De Directie, Mevr. Griet De Vriendt, en drie leerkrachten (Mevr.  Veerle Landuyt, Mevr. 

Kelly Verniest en Dhr. John Matthys) kregen de gelegenheid om er ‘learning, training and 

teaching activities’ bij te wonen. De Spaanse school ‘E.I Sol de  Portecarero’ is gelegen in 

Almeria in Andalusië. 

Hoofdthema van de conferentie was: Agro-ecology since preschool. 

Onze leerkrachten kregen ook de gelegenheid om aan job-shadowing te doen in de verschillende klassen. Het was 

een boeiende en zeer leerrijke ervaring voor alle deelnemers. 

Visit België: Op 31 januari, 1 en 2 februari is het als school onze beurt om onze partners te ontvangen. We hebben 

een uitgebreid inhoudelijk programma voorzien.  

Het hoofdthema van de driedaagse conferentie was ‘Using outdoor education for teaching STE(A)M’.  

De leerkrachten uit Letland, Estland, Griekenland, Spanje en Bulgarije krijgen bijscholingen in verband met ons voor-

uitstrevend onderwijs en evaluatiesysteem, outdoor learning, STEAM (Science, technology, engineering, arts and ma-

thematics), voorbereidend schrijven, methodiek,…. 

Op woensdag gaat er nog een uitgebreide pedagogische studiedag door in samenwerking met hogeschool UCLL uit 

Leuven, Arteveldehogeschool uit Gent en Fyxxilab ( educatieve makerspace voor innovatie STEAM-tools). 

Carnaval  

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we opnieuw carnaval op onze school met als hoogtepunt de carnavalsstoet op vrijdagnamiddag 
25 februari 2022. 

Alle kleuters, leerlingen en leerkrachten van onze kleuterschool en van de Ark stappen mee in die stoet.  

Een carnavalsbrief volgt later nog. 
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Buiten spelen in de juiste kledij 

Schommelende temperaturen van licht boven het vriespunt tot ruim eronder 
zijn normaal in de periode tussen november en maart.  
Uiteraard tellen regen, sneeuw en wind ook mee als het gaat om de keuze 
van de boven– en onderkleding wanneer een kind gaat buiten spelen, zowel 
thuis als op onze kleuterschool. 

 

Sneeuw tovert een lach en rode wangen op het gezicht  van de kleuters.  
 

De kleding moet voldoende warm en waterdicht zijn zodat de kinderen in de 
sneeuw kunnen ravotten zonder dat hun kleding doorweekt geraakt.  
 

Onze kleuterschool zet in op buiten spelend leren en in deze winterperiode merken we dat niet alle kleuters 
voldoende warm zijn gekleed.  

 

Hieronder vinden jullie enkele belangrijke tips.  
 

Tip 1: Met meerdere kledinglagen de kou trotseren 
Drie tot vier, meestal dunnere, lagen kleding over elkaar. Het grote voordeel: tussen de lagen verzamelt zich de lichaams-
warmte, waardoor het kind niet te snel kan afkoelen. Als het echter te warm wordt dan kan het kind een laag uittrekken en 
gaat het winteravontuur verder.  

 
Bij het lagen-principe komt de eerste laag direct in contact met de huid. Shirts/kousenbroeken gemaakt van synthetische 
stoffen gemengd met wol zijn het best als eerste laag.  

 

Fleece jacks slaan de warmte zeer goed op, dus een aanvullende tussenlaag zal zelden nodig zijn.  
 

Winterjassen en -broeken moeten winddicht zijn en op zijn minst waterdicht, maar ook vochtregulerend en robuust. Als het 
echt koud is, komen gevoerde jassen en broeken met dons of synthetische vulling in aanmerking. 
 

Tip 2: Comfortabele kleding tegen koude hoofden, handen en voeten 
De perfect gecombineerde lagen van kleding zijn nutteloos als de voeten, handen of hoofd nat en 
koud kunnen worden.  

 

Voeten blijven warm in dikkere sokken/ twee paar kousen en gevoerde laar-
zen.  
 

Warme wanten/handschoenen, mutsen en sjaals completeren de winterkle-
ding voor kinderen. 
 

Het kan een hele tijd duren voordat alle kleding is aangetrokken, maar uiteindelijk kunnen de kinderen 
zorgeloos in de kou spelen en plezier hebben zonder het koud te hebben.   
 

 
Woensdag 12 januari zullen de  
gevonden voorwerpen op de  
speelplaats liggen. Als je iets ziet dat van jou  
Is dan kan je het meenemen.  
Nadien liggen ze nog een week op het secretari-
aat en daarna gaat alle gevonden kledij in de bak-
ken van kansarmoede op school.  

Gevonden voorwerpen 


