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Kalender
10 mei
11 mei
16 mei
18 mei

OR vergadering
Koffieochtend
2de Pinksterdag (allen vrij)
Studiedag OB (gr 1 t/m 4 vrij)

27 mei
Maandsluiting groep 6
27 mei
Maandbrief no. 10 komt uit
30 mei t/m 3 juni: CITO LOVS toetsen

Vanuit het team
Hoop, geloof en liefde…
Maandag 4 april zou juf Maaike 60 jaar zijn geworden. Ter nagedachtenis aan haar en haar tomeloze
inzet voor De Ark hebben we een kunstwerk laten maken door Co Oomen (moeder
van oud-leerlingen). Misschien heeft u het ondertussen al gezien. Het hangt rechts
om het hoekje van het podium bij het hart. Hierbij vast een foto, maar komt u het
kunstwerk gerust eens een keer bewonderen.
We hebben ondertussen ook al een start gemaakt met de voorbereidingen voor het
40-jarig jubileum. Na de eerste brainstorm sessie gaan we de komende weken
onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn. Juf Ruth heeft een bezoek gebracht aan
de eerste directeur van De Ark: Max de Vries. Het was een bijzondere kennismaking
waarin zij vele mooie verhalen heeft gehoord en veel informatie heeft gekregen over oud leerlingen
en leerkrachten. In het kader van de reünie die we sowieso willen organiseren, zal er een
facebookpagina aangemaakt worden. Mocht u nog oud-leerlingen of leerkrachten kennen, zegt het
voort. Op deze manier kunnen we een ieder op de hoogte houden.
Open Dag

Woensdag 13 april was de open dag op De Ark. Helaas was de opkomst niet groot, maar wil ik de 2
moeders die er bij waren, nogmaals danken voor hun input deze ochtend. De ouder met wie we het
intakegesprek hebben gevoerd, heeft haar zoontje aangemeld. Na hun verhuizing eind mei start hij
bij ons op school.
Kwaliteitsenquête

In februari is er een vragenlijst uitgezet onder alle ouders. Van de 170 ouders hebben 64 de
vragenlijst ingevuld en onze school een 7,7 als rapportcijfer gegeven.
Hartelijk dank voor deze waardering en uw vertrouwen. In de komende
periode gaan we als team de resultaten analyseren. Aan de hand van de
analyse zullen we, waar nodig, een actieplan maken voor de punten die goed
gaan (hoe behouden we dit) en de punten waar verbetering nodig is.
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Koningsspelen

Wat zijn we weer ontzettend verwend op onze verjaardag. Heel erg bedankt voor de mooie cadeaus
en lieve woorden. We zetten ons met alle liefde in voor uw en onze kinderen, maar dit soort speciale
dagen doet ons wel extra stralen. We hopen dat de kinderen hebben genoten van de Koningsspelen.
Programmeren in groep 6

Op vrijdag 1 april jl. hebben de kinderen uit groep 6 een workshop programmeren gehad. Deze
workshop werd verzorgd door een gastdocent, enthousiaste medewerker van Microsoft. De kinderen
hebben een korte theoretische uitleg gehad en zijn daarna in duo’s aan de slag gegaan. Het was
indrukwekkend hoe vlot
de kinderen de basis van
het programmeren
onder de knie hadden. Ze
hebben een eenvoudig
computerspel gemaakt.
De gastdocent was onder
de indruk van de reacties
en de inzet van de
kinderen. Hij vertelde dat
groep 6 veruit de leukste groep was om les aan te geven, een prachtig compliment! Vanaf nu zullen
we op de dinsdagmiddag in kleine groepjes verder gaan met programmeren. De kinderen hebben
inmiddels een eigen gratis account en kunnen ook thuis lekker aan de slag.
Burgerschap
In het kader van goed burgerschap zijn een aantal groepen vorige week gestart met een project,
waarbij de kinderen elke donderdag (±14.35 tot 15.05 uur) vuilnis gaan
prikken. Dit is een project in samenwerking met de toezichthouder
Schoon Almere Haven, Overgooi, Nobelhorst en Almere Hout. Groep 6
heeft de aftrap gedaan. Groep 4 en 5 doen hier ook aan mee. Voor meer
informatie kunt u terecht op de volgende website:
http://www.webshopschoon.nl/op-school

Vanuit de MR
Wist je dat onze kinderen veel activiteiten in de wijk kunnen doen. De Ark heeft een goede
samenwerking met de Schoor en Jeugdland. Daardoor kunnen de kinderen veel naschoolse sport
beoefenen, kooklessen volgen. Zie hiervoor de bijlage van De Schoor.
Extra bijlage:
Deze maand een aantal bijlagen:
1. Moeilijke kinderen
2. Persbericht 4 mei
3. Update avondvierdaagse
4. De Schoor (3x): Flyer meivakantie, BOFT & tienerdisco
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Tot slot nog een poster met alle activiteiten op Jeugdland.

