VKS De Kleuterark

Maldegem, 7 maart 2022

Marktstraat 15
9990 Maldegem
tel. 050 72 98 87
e-mail: dekleuterark@maricolen.be

KALENDER
Maart
Maandag 7 en dinsdag 8 maart:

Beste ouders,
We mogen terugblikken op verschillende geslaagde activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie voor de kleuters en een sfeervolle carnavalsstoet op onze school. Telkens
schitterende momenten waar onze kleuters glunderden en hun oogjes blonken. Zalig
om dit te zien.

Luizencontrole
Vrijdag 11 maart:
Pyjamadag op school t.v.v. Bednet
Zaterdag 12 maart:
Kwis ouderraad
Woensdag 16 maart:
Jaarthema

In nieuwsbrief 4 vinden jullie opnieuw allerlei informatie.
Er startten 7 nieuwe peuters: Cainan, Natan, Ismail, Mila, Rémi, Bo en Maurice bij
juf Kelly in de peuterklas.
U toont uw betrokkenheid met onze school door deze brief aandachtig te lezen.
Alvast bedankt!
Griet De Vriendt
Directeur kleuterschool

Maandag 21 maart - donderdag 24
maart:
Erasmus+: meester John, juf Sofie, juf
Linda en mevr. Griet gaan op schoolbezoek in Griekenland.

Schoolfeest
Zondag 1 mei !

Vrijdag 25 maart:
Verteltheater in de bibliotheek: 2de KK
Zondag 27 maart:
Lentewandeling ouderraad

Verlofdagen derde trimester

Donderdag 31 maart:
Peuterkijkdag

Do 26 mei: Hemelvaartsdag
Vr 27 mei: brugdag

April

Ma 30 mei: facultatieve verlofdag: geen school
Ma 6 juni: Pinkstermaandag
Vrijdag 1 april:

Zaterdag 2 april– maandag 18 april:
Paasvakantie

Do 30 juni: einde schooljaar om 11.35u
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Schoolrekening met POM (APP)
U kan de schoolrekening op een heel eenvoudige manier betalen via een APP nl. POM
We werken hiervoor samen met betaalprovider POM.
U kan, indien u dit wenst, onze facturen rechtstreeks in de POM-app ontvangen. U kan dit eenvoudig instellen in de app
via ‘Connect To Pay’. De POM-app is beschikbaar voor iPhone en Android toestellen.
Meer informatie is te vinden op www.pom.be.
Bekijk daar zeker het filmpje en ontdek hoe handig POM is.
Nog vragen? Stel ze gerust aan siska@pom.be of aan het secretariaat van onze school.

11 maart Bednet: We doen mee met de pyjamadag!
Vrijdag 11 maart is het weer zover, de nationale pyjamadag. Die dag steunen we met z'n allen de vele
kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte. Eén dag trekken we
uit solidariteit onze pyjama aan.
Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren
steunen. Via deze weg krijgt Bednet meer bekendheid zodat ze nog
meer kinderen kunnen helpen.
Uw kind mag daarom op 11 maart in pyjama naar school komen. Dat zouden we
alvast fijn vinden. De kinderen mogen hun pyjama boven hun kledij aantrekken.

Opgelet: geen onesies!

Document belastingen

Voor de vakantie kregen de kleuters die in het jaar 2021 bleven
eten of in de opvang bleven op school het attest mee dat dient
om bij de belastingen te voegen.

Schoolfeest 1 mei 2022

Oorlog in Oekraïne
Wat begrijpt een kind van oorlog?

0-2 jaar
Deze kinderen hebben geen besef van oorlog en hoeven er niets
van te horen of te zien.
2-4 jaar
Dit is de groep kinderen die moeilijk onderscheid kan maken tussen
feiten en fictie. Je schermt hen best nog zo veel mogelijk af.
4-6 jaar
Dit zijn de tweede en derde kleuterklassen. Alles wat er gebeurt in
de wereld betrekken ze op zichzelf. Als ze horen dat er in Oekraïne gevechten zijn met geweren, dan gaan ze ervan uit dat dit ook bij hen zal gebeuren. Probeer deze kinderen zoveel mogelijk af te schermen. Als ze zelf info
vragen: bevraag wat ze weten, corrigeer en stel gerust.
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Sfeerbeelden van de
voorbije maanden.
Nieuwjaarsreceptie kleuterschool
Elke klas maakte een hapje klaar.
En daarna smullen maar! Daarna brak
het feest los en dansten we volop.

Coronamaatregelen
•

Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

•

Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten
geen mondmasker meer dragen.

•

Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.

•

Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de
schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.

•

Pas hand- en hoesthygiëne toe.

•

Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen,
infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.

•

Vermengen van klasgroepen is toegestaan.

•

Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

•

Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de
samenleving.

De ouderraad draagt zijn steentje bij!
De derde kleuterklassen gingen elk 3 keer zwemmen. De ouderraad betaalde alle
zwembeurten. Bedankt OUDERRAAD!
Carnavalsstoet in de school

