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Kalender
3 juni
Klasse(n) optreden groep 1/2b
6-8 juni Avondvierdaagse
6 juni
Koffieochtend
8 juni
MR vergadering
10 juni
Studiedag (alle leerlingen vrij)
13 – 24 juni Cito toetsen gr 1 t/m 7

17 juni
21 juni
24 juni
24 juni
26 juni – 1 juli
30 juni

Klasse(n) optreden groep 3
OR vergadering
Klasse(n) optreden groep 4
Maandbrief #11 komt uit
Kamp groep7 & 8
Schoolreis gr 1 t/m 6

Vanuit het team
Hieronder een drietal berichten vanuit het team.
In het huwelijksbootje
Op donderdag 19 mei zijn ik (juf Gabriëlla) en Kristan in het huwelijk
getreden. Op een sprookjesachtige locatie, zijn we in het bijzijn van heel
groep 4, getrouwd. Na de ceremonie hebben de kinderen, met hulp van
juf Petra, een lied gezongen en een prachtig cadeau overhandigd.
Vervolgens zijn we met z’n allen feest gaan vieren met taart en
kinderchampagne, waar de kinderen de volgende week nog "dronken"
van waren ;). Wij hebben een prachtige dag gehad en hopelijk de
kinderen ook.

It was just a perfect day!
Vriendelijke groet,
Gabriëlla Meulman

Vervroegd pensioen
Beste ouders en kinderen,
Na ruim 35 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben ga ik na de zomervakantie met vervroegd
pensioen. Ik neem afscheid van het onderwijs op de basisschool. De laatste jaren heb ik met veel
plezier gewerkt op basisschool de Ark. Hier sluit ik dan ook mijn loopbaan af. De kinderen en de
collega’s zal ik zeker gaan missen. Elke dag genoot ik weer van de kinderen in de groep.
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Mijn passie heeft altijd gelegen bij het begeleiden van de ontwikkeling van het jonge kind. En het
samen bouwen aan de school en elkaar stimuleren en enthousiasmeren bij de
onderwijsontwikkelingen.
De “vrije” tijd die ontstaat zal zeker snel gevuld worden met de vele hobby’s zoals tuinieren,
schilderen en het oppassen op de kleinkinderen. Ik heb daar erg veel zin in.
De Ark wens ik voor nu en in de toekomst alle goeds toe en ik hoop dat de school een open en
dynamische leefomgeving zal zijn en blijven waar kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien.
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Heel veel succes allemaal!
Hartelijke groeten,
Nicolette Pera-Christiaanse
Nieuwe baan
Namens juf Jellie laten wij u weten dat zij op dit moment volop bezig is met vrijwilligerswerk. Tijdens
haar re-integratie traject heeft zij namelijk besloten om een baan buiten Prisma te gaan zoeken. Juf
Jellie zal haar werk op De Ark daarom niet hervatten. Wij wensen juf Jellie heel veel succes met haar
sollicitaties.
Vanuit de MR
Deze maand geen nieuws vanuit de MR.
Brammetje Baas
Dinsdag 17 mei zijn de kinderen van groep 3 en 4 naar het theater gegaan. Ze hebben toen mogen
genieten van een voorstelling van Brammetje Baas. Een paar dagen
later heeft Brammetje hen ook opgezocht in de klas en een leuke
workshop aan de kinderen gegeven. De foto’s spreken voor zich.

Kamp
Van 29 juni tot en met 1 juli gaan groep 7 & 8 op schoolkamp. Ook dit jaar gaan we naar tentenkamp
’t Bivak bij HCC Belmont. De ouders van deze groepen ontvangen binnenkort het kampboekje met
meer informatie. Vanuit het team gaan meester Anne Sjoerd, juf Daniëlle en juf Petra mee op kamp.
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Schoolreis
Op donderdag 30 juni gaan we op schoolreisje. We gaan dit jaar met groep 1 t/m 6 naar Dierenpark
Amersfoort. We zullen om 9:00 uur met de bus vertrekken en om ongeveer 15:30 uur weer terug op
school zijn. Meer informatie krijgt u tegen die tijd.
Misschien hebt u een abonnement van dierenpark Amersfoort. Wilt u dit laten weten aan de
leerkracht of mailen naar michiel@ark-almere.nl .
LAATSTE HERINNERING ouder- (en kamp)bijdrage
Heeft u de ouder- en/of kampbijdrage nog niet betaald. Maakt u het dan voor vrijdag 3 juni over op
rekeningnummer bij de ABN AMRO is 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. Blijkt dat u niet heeft betaald en
in de afgelopen maanden geen betalingsregeling te hebben getroffen, dan kan
uw kind niet mee op schoolreis.
Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Almere gaan intensiever samenwerken. Het maakt hen
namelijk niet uit of een kind wil voetballen of hiphoppen: als het maar mee kan doen.

Aangezien sommige clublidmaatschappen steeds duurder worden en dit voor ouders vaak een
pijnlijke verrassing is als ze hun kind willen inschrijven wil het Jeugdsportfonds u laten weten met
welk budget u rekening kunt houden.
 Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal €225.- voor de kosten van een lidmaatschap.
 De maximale bijdrage voor het Jeugdcultuurfonds bedraagt € 450.
Wilt u als ouder gebruik maken van een van beiden fondsen, dan mag u een formulier ophalen op
school en deze weer inleveren bij meester Michiel. Kijk op www.almere.jeugdsportfonds.nl en/of
www.jeugdcultuurfonds.nl/almere voor meer informatie.
Avondvierdaagse
Om de sfeer er goed in te krijgen heeft de OR wat liedjes uitgezocht die we kunnen zingen tijdens het
lopen van de avondvierdaagse. De leerkrachten zullen vanaf volgende week vast beginnen met
oefenen, zodat de kinderen de liedjes kennen. Maar voor u als ouders is het natuurlijk ook leuk om
mee te kunnen zingen. Daarom in de bijlage een overzicht van de liederen. Mocht u de melodie niet
kennen, kunt u het uiteraard even op YouTube opzoeken.

Extra bijlage:
1. Avondvierdaagse

