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Kalender
09 maart
10 maart
16 maart
17 maart
18 maart

Start schoolvoetbal
Trek aan de bel
Koffieochtend + Inloopochtend
Bruiloft juf Daniëlle (continurooster)
Klassenoptreden groep 5

24 maart
25 maart
28 maart
31 maart

Paasviering (continurooster)
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
2de Paasdag, alle leerlingen vrij
Maandbrief 08 komt uit

Vanuit het team
‘Van gelukkige en gezonde leraren, leer je de mooiste dingen’.
Helaas hebben we onze gezondheid niet altijd zelf in de hand. Juf Nicolette kampt al een tijdje met
haar gezondheid en heeft begin februari een stap terug moeten doen. Zij zit momenteel in de
ziektewet en moet voornamelijk rust houden. Langs deze weg wensen wij juf Nicolette beterschap
toe. Voor meester Anne Sjoerd gold hetzelfde. Ook zijn gezondheid was niet optimaal, dus hij heeft
de afgelopen weken 2 dagen minder voor de groep gestaan. Meester Rik vervangt hem. Het gaat
gelukkig de goede kant op en we verwachten dat meester Anne Sjoerd binnenkort weer fulltime aan
de slag kan. Hier zijn we erg blij mee.
Verder kunnen we u vertellen dat Brigitte, student toegepaste psychologie, vorige week dinsdag als
stagiaire is gestart bij Paulien (intern begeleider). Zij zal tot aan de zomervakantie onderzoek doen
naar het meer- en hoogbegaafdheidsbeleid op De Ark. Hoe kunnen we de kinderen, die dat nodig
hebben, nog meer uitdaging bieden. Brigitte zal haar bevindingen aan het einde van het schooljaar
aan ons rapporteren en een voorstel schrijven.
Tot slot willen we u voorstellen aan Esther. Zij is onderwijsassistent en zal van maart tot en met juni
ondersteuning gaan bieden in de kleutergroepen, die vanwege het aantal leerlingen groter worden.
Even voorstellen
Via deze weg wil ik mezelf graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Esther Scholten, ik ben 36 jaar
en woonachtig in Dronten. Ik ben moeder van twee kinderen, een jongen
van bijna 7 en een meisje van 4 en een half. Na de voorjaarsvakantie kom
ik bij uw kind(eren) in de klas als onderwijsassistent. Mijn taak is om juf
Monique en juf Martine te ondersteunen bij hun dagelijkse
werkzaamheden. U zult mij zien op de maandag en dinsdag morgen.
Mocht er iets niet duidelijk zijn of wilt u mij iets vragen kom dan gerust. Ik
heb er zin in en hoop u te zien na de vakantie.
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Vanuit de MR
Wist u dat De Ark de oudste school is van Almere? We vieren het jubileum altijd in april, omdat de
eerste steenlegging van dit gebouw plaatsvond op 26 april 1977. Echter, de school is in november
1976 al gestart in het schoolgebouw van De Bijenkorf die meer dan 20 jaar geleden is afgebrand. Dat
betekent dat wij in november 2016 officieel 40 jaar bestaan en net zo oud zijn als de stad Almere. Dit
gaan wij uiteraard vieren. We beginnen na de meivakantie met een voorproefje. De Gemeente
Almere viert dit jaar ook haar 40 jarig jubileum en de scholen van de binnenring in Almere Haven
(PCB De Ark, Wierwinde en de Polderhof)gaan hier een bijdrage aan leveren door in november een
muzikaal optreden te verzorgen met alle kinderen. Dit zal voor onze school tevens de kick off zijn van
ons eigen jubileum. Om zo’n optreden te verzorgen moet er natuurlijk wel geoefend worden. In
samenwerking met Kunst in Cultuur en een aantal zang- en dansdocenten starten de kinderen na de
meivakantie met oefenen. Meer details hierover volgen zodra e.e.a. achter de schermen is geregeld.
De brievenbus voor al uw ideeën over ons eigen jubileum is besteld. Zodra deze binnen, zal het
worden opgehangen.
Actie ‘Wij trekken aan de bel’
Op 10 maart 2016 vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en
trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op onderwijs van
leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar
school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen.
'Wij trekken aan de bel' is een speelse actie met een serieuze ondertoon. Hoe
meer scholen meedoen, hoe luider de boodschap. Wij doen ook dit jaar weer
mee met deze actie. Uw kind mag deze ochtend een toeter of trommel
meenemen EN in het oranje gekleed komen naar school.
Koffieochtend & Inloopochtend 16 maart
14 tot en met 18 maart vindt De Week van de lentekriebels plaats. Als ouder bent u de primaire
opvoeder van uw kind(eren). Soms is het lastig om seksualiteit te bespreken met uw kind. Misschien
omdat u denkt dat uw kind op zo'n jonge leeftijd nog niet met seksualiteit bezig is, of bent u bang dat
u uw kind(eren) hierin teveel aanmoedigt. Maar ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en
seksualiteit. "Hoe groeit een baby in de buik? Waarom heeft Arjan twee vaders? Wanneer ben je
verliefd en hoe maak je het uit als het niet meer goed voelt? En wat gebeurt er met je als je puber
wordt?" Door al op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te praten wordt het voor
kinderen ook gewoon. Het thema deze ochtend gaat dus over relaties en seksualiteit en wordt
verzorgd door de GGD.
Woensdag 16 maart is er ook een inloopochtend. U heeft dan de gelegenheid om mee te kijken in de
klas van uw kind(eren). U krijgt hier na de vakantie meer informatie over.
Kwaliteitsonderzoek Stichting Prisma
64 ouders hebben de enquete inmiddels ingevuld. Hierbij nog een laatste herinnering voor de ouders
die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Willen we een goede
conclusie kunnen trekken uit de enquête, hebben we uw input echt
nodig. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst alsnog in te vullen? U
heeft nog tot en met zondag 28 februari de tijd. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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Brandalarm
Dinsdagmiddag is het brandalarm afgegaan. Dit gebeurde tijdens het uitgaan van de school om 12:00
uur. We hebben de school volledig ontruimd om uit te zoeken wat de oorzaak was en vervolgens de
brandweer, de alarmcentrale en de Gemeente gebeld om door te geven dat
het om vals alarm ging. Dit is het goede nieuws. Het slechte nieuws is echter
dat het handalarm bij de tussendeur van hoofdingang is ingedrukt waardoor
het alarm is afgegaan. We weten niet wie dit heeft gedaan, maar u begrijpt dat
dit onacceptabel is. We willen u bij deze dan ook vragen dit in zijn
algemeenheid met uw kind te bespreken en hierbij aan te geven dat dit een
zeer ernstige zaak is. Het is namelijk zo dat wij als school voor de kosten
opdraaien wanneer de brandweer en/of surveillant van de alarmcentrale
onnodig moet uitrukken. In dat geval moeten we uitzoeken wie het vals alarm
heeft veroorzaak en zullen we de kosten verhalen bij de desbetreffende
persoon/ouders.
Na school judolessen
Uw kind heeft tijdens schooltijd zes geweldige schooljudolessen mogen volgen. Nu bieden
Sportschool Van de Kamp en Schooljudo.nl nog een gratis 6-weeks naschools traject aan.
Speciaal voor de kinderen die Schooljudo onder schooltijd heel leuk vonden en misschien
wel vaker willen judoën.
 Locatie:
Gymzaal Buitenhof - Buitenhof 95, Almere
 Start:
Vrijdag 11 maart
 Tijd 1:
15.45 - 16.45 uur (voor de groepen 1 t/m 4)
 Tijd 2:
16.45 - 17.45 uur (voor de groepen 5 t/m 8)
Geef uw kind snel op via http://www.schooljudo.nl/na-schooljudo-lessen/45/van-dekamp-sport-.html.

HERINNERING continurooster donderdag 17 maart
Zoals eerder aangekondigd trouwt juf Daniëlle op 17 maart met haar Sebastiaan. Op deze dag
hanteren we een continurooster, zodat wij als team aanwezig kunnen
zijn bij de huwelijksvoltrekking. Dit betekent dat alle kinderen van 08:30
tot 14:00 uur naar school gaan. Maakt u hier een aantekening van in uw
agenda en geef uw kind a.u.b. een lunchpakket mee. Vergeet a.u.b. ook
niet de BSO hier eventueel zelf over in te lichten!!!
HERINNERING: ouderbijdrage
In het geval u een herinneringsbrief heeft ontvangen, heeft u tot 15 maart de tijd om 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. Bij voorbaat dank.
Extra bijlagen
1. Avondvierdaagse
2. Gratis judolessen

