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Kalender
03 feb
Koffieochtend
11 feb
Filmopname nieuwe schoolfilm
12 feb
Rapport/kleutermap mee
15-19 feb Rapportgesprekken

20 feb Schoolschaaktoernooi
25 feb Maandbrief #7
26 feb Studiedag, alle leerlingen vrij
29 feb – 4 mrt Voorjaarsvakantie

Vanuit het team
2016….een nieuw jaar en nieuwe kansen. Voor De Ark een jaar waarin het leren weer centraal staat.
Als school is dit immers onze hoofdtaak. Maar hoe doen we dit? De voornaamste en meest gangbare
manier is door middel van instructie vanuit de methodeboeken.
Leren is een actief proces. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun
lichaam, maar op school zitten ze per dag zo’n 5 uur stil. Beweging is van daarom van belang! In ons
nieuwe schoolplan (zie website) hebben we daarom ook opgenomen dat we de kinderen van De Ark
willen laten leren met hun hoofd, hun hart en hun handen. Ofwel leren met je hele lijf, want met je
lichaam kun je rennen, wegduiken, en voelen hoe groot of hoe ver iets is. Beweging is uitermate
geschikt om te leren, het stimuleert de hersenen. Wanneer je beweegt tijdens het leren gaat er meer
bloed en zuurstof naar je hersenen. Leren is bovendien makkelijker. Informatie die je opdoet, wordt
beter verankerd. Beweging tijdens het leren zorgt er voor dat je informatie beter en langer kunt
onthouden. Op school wordt voornamelijk de linker hersenhelft gestimuleerd. Deze gebruik je bij
rekenen, taal, logisch nadenken, verwoorden, redeneren, etc. Bij het maken van bewegingen gebruik
je je rechter hersenhelft. Het mooie van leren door beweging is, dat er een verbinding wordt gelegd
tussen je linker- en rechter hersenhelft.
Het is ons streven om hier de komende jaren steeds meer vorm aan te geven, d.m.v. activiteiten die
in en buiten school plaatsvinden. Dit gebeurt al op kleine schaal. Enkele voorbeelden zijn:
 het drankenbord en de kooklessen in Corrosia n.a.v. het
BOFT project waar we u eerder over hebben verteld
 een rekenles waarbij de kinderen uit groep 3 met blokken
oefenen of verschillende voorwerpen in de school gaan
opmeten om er zo achter te komen hoe lang iets is
 een natuurkundetoets in groep 6 die verwerkt wordt in een
mindmap
 een les sociale vaardigheden waarbij de kinderen van
groep 7 elkaar complimenten leren geven d.m.v. het
plakken van stickers op elkaars kleding om deze vervolgens
uit te werken in een wordle
 een aantal clinics die de kinderen tijdens de gym volgen:
judo, badminton en handbal
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Vanuit de MR
Nog 453 dagen… dan bestaan De Ark 40 jaar! En dat gaan we groots vieren. We zijn op
zoek naar leuke ideeën en daarvoor plaatsen we binnenkort een ideeënbus.

Rapportgesprekken
Binnenkort vinden de eerste rapportgesprekken plaats. U kunt hiervoor intekenen via de planner in
Digiduif. Dit kan vanaf vrijdag 5 februari (12:00 uur) tot en met woensdag 10 februari (12:00 uur).
Houd u er rekening mee dat dinsdag 16 februari de vaste avond is voor alle groepen en dat de rest
van de gesprekken over de rest van de week worden verdeeld en alleen ´s middags na schooltijd
plaatsvinden. Dit zal dus per groep verschillen.
Koffieochtend 3 februari
14 tot en met 18 maart vindt De Week van het geld 2016 plaats. Het doel van deze week is om
basisschoolleerlingen beter te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met
geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong
geleerd is oud gedaan! Kijk voor meer informatie op: http://www.weekvanhetgeld.nl
Wij willen u als ouders hier vooraf al in meenemen en daarom staat
de eerstvolgende koffieochtend in het teken van geld. Het zal
worden verzorgd door Plangroep en zij zullen onder andere
aandacht besteden aan de financiële opvoeding. Wat is dat,
waarom is het belangrijk? Denk hierbij aan het geven van zakgeld,
kleedgeld, mobiele telefoon en omgaan met reclame. Worstelt u
hier soms ook mee, houd 3 februari dan vrij van 08:30-09:30 uur.
Donderdag 17 maart
We hebben dit jaar 3 bruiloften op de planning. De eerste bruiloft is van Juf Daniëlle. Zij gaat op
donderdag 17 maart trouwen met haar Sebastiaan. Op deze dag wijzigen
we het rooster naar een continurooster en gaan alle kinderen van 08:30
tot 14:00 uur naar school, zodat wij als team aanwezig kunnen zijn bij de
huwelijksvoltrekking. Maakt u hier een aantekening van in uw agenda en
vergeet a.u.b. niet de BSO hier zelf over in te lichten. Bij voorbaat dank.

Schoolreis
Op de jaarkalender staat het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 gepland op 17 mei. Deze datum
moeten wij wijzigen, vanwege een miscommunicatie in de planning. De groepen 3 en 4 hebben die
dag een voorstelling die helaas niet verplaatst noch kosteloos geannuleerd
kan worden. We hebben daarom besloten het schoolreisje te ver plaatsen
naar donderdag 30 juni. Noteert u dit alvast in uw agenda.
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Ouderparticipatie
Naar aanleiding van de wensen- en verwachtingenavond van september is het partnerschapsteam
(ouders, leerkrachten, directie en Mirjam Faber (expert Actief Ouderschap) op 12 januari voor het
eerst bij elkaar gekomen. Uw input van die avond hebben we geanalyseerd en elk aangegeven welke
belangrijke acties we op de korte termijn kunnen oppakken. Mirjam Faber heeft de prioriteiten
uitgewerkt en a.s. maandag gaat het partnerschapsteam tijdens de eerste werkbijeenkomst aan de
slag met onderstaande punten:
1. Informatievoorziening ouders nieuwe leerlingen (kleuters en zijinstromers)
2. Informatievoorziening alle ouders over de leerstof en hoe u uw kind hierbij kan helpen
3. Ouderbetrokkenheid in school vergroten
4. Ouders betrekken bij de gouden regels
Leerplicht en verzuimmelding
Wanneer een kind in een periode van 4 weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is geweest of
(regelmatig) te laat is, zijn wij als school verplicht een verzuimmelding te doen bij de
leerplichtambtenaar. Onder ongeoorloofde afwezigheid wordt verstaan het afmelden zonder
(geldige) reden, afwezigheid zonder afmelding en meldingen van leerlingen die regelmatig te laat
komen. Wanneer blijkt dat uw kind moet worden aangemeld, krijgt u hierover bericht. Let wel…4jarigen zijn niet leerplichtig, maar ook zij moeten afgemeld worden.
Herinnering schoolafspraken
We merken dat er steeds vaker kinderen naar school komen met zogeheten heely’s en
spacescooters/steps. We begrijpen dat dit ontzettend leuk is, maar
helaas kunnen we dit niet toestaan in de school. Er kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan doordat kinderen onderuit gaan. De vloer wordt
beschadigd en we hebben in school geen plek voor dit speelgoed. Dit
geldt uiteraard voor al het rijdende speelgoed ofwel speelgoed op
wielen. Wilt u dit aan uw kind uitleggen en ervoor zorgen dat ze hier
niet meer mee naar school toe komen? Alvast bedankt!

Ouderbijdrage
Velen van u hebben het blauwe briefje al ingeleverd en/of de ouderbijdrage zelf overgemaakt.
Helaas hebben we van een aantal van u nog helemaal geen reactie of betaling
ontvangen. Degene van wie we nog geen reactie of betaling hebben
ontvangen, zullen een herinneringsbrief ontvangen met de vraag de ouder(en kamp)bijdrage alsnog over te maken op NL07 ABNA 0466759002 t.n.v. St.
Prisma MR De Ark te Almere, onder vermelding van de naam van uw kind + de
groep + ouderbijdrage schooljaar 2015-2016. Voor de ouders die wel het
blauwe briefje hebben ingeleverd geldt dat de eerstvolgende incasso op 1 februari zal plaatsvinden.
Op dit moment is er echter een storing bij de bank, dus we hopen dat dit goed gaat. We zijn in
gesprek met de bank en houden het in de gaten, maar wilt u het a.u.b. ook controleren of er is
geïncasseerd? Mocht dit niet het geval zijn, willen wij u vragen het termijnbedrag van februari zelf
over te maken. Excuses voor het ongemak.
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Schoolfilm
Donderdag 11 februari wordt de nieuwe schoolfilm opgenomen. Op de gele briefjes die u aan het
begin van het schooljaar of bij de start van uw kind op school heeft ontvangen, heeft u kunnen
aangeven of u toestemming geeft dat om uw kind(eren) op foto/film te zetten in
close-up voor schooldoeleinden (website, foldermateriaal etc.). We vertrouwen
erop dat u allen het gele briefje heeft ingevuld. Is dit niet het geval vragen wij u
hierbij nogmaals om expliciet aan te geven of u wel/geen toestemming geeft. Meld
dit voor 5 februari a.s. per mail: ark@prisma-almere.nl

Kwaliteitsonderzoek Stichting Prisma
Zoals u weet is De Ark onderdeel van Stichting Prisma. Eens in de 4 jaar werd er stichting breed een
kwaliteitsenquête gehouden. Dit zal voortaan eens in de 2 jaar zijn. Het houdt in dat alle
medewerkers, ouders en leerlingen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) wordt verzocht een enquête
in te vullen. Dit jaar staat er weer een enquête gepland. U ontvangt
de vragenlijst per email op 8 februari de vragenlijst en heeft tot 21
februari de gelegenheid deze in te vullen. De uitslag van de enquête
zal in april eerst door het bestuur en alle directeuren worden
besproken en per school worden geanalyseerd, zodat wij u daarna
kunnen informeren over de resultaten. We waarderen het enorm als
u de tijd en moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen.
Trots op onze ouders
Eind november ontving Dave Roelvink, vader van Colinde uit groep 1/2b, de titel Hemelse Havenaar
2015. Naast een oorkonde voor aan de muur kreeg Dave een heerlijk ontbijt aangeboden,
beschikbaar gesteld door de ondernemers uit het centrum van
Almere Haven. Contactwethouder Tjeerd Herrema overhandigde
de oorkonde en het ontbijt.
Ieder jaar kunnen bewoners van Almere Haven hun
stadsdeelgenoten nomineren voor de titel Hemelse Havenaar.
Dave krijgt dit jaar de titel omdat hij in 2015 buurtpreventie op
de kaart heeft gezet in Almere Haven. Met zijn persoonlijkheid
heeft Dave in korte tijd Havenaren weten te motiveren en te
inspireren om dagelijks als Buurtpreventieteam rondes te lopen.
Bij Dave is het devies ‘geen woorden, maar daden’ en daarom
zijn er in Almere Haven naast het buurtpreventieteam ruim 800 mensen actief in de StraatWhatsApp
en kent de Facebookpagina van Buurtpreventie 1500 leden. Dave heeft ons benaderd om de
kinderen van De Ark te betrekken bij zijn project. In samenwerking met groep 6 zal hij na de
voorjaarsvakantie (periode rondom de week van Nederlands Schoon) een schoonmaakactie
uitvoeren in de wijk.
Extra bijlagen
▪ Sporthaven activiteiten januari/februari 2016

