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Kalender
4-7 juli
8 juli
11 juli
11 juli

Preadviesgesprekken groep 6 en 7
Rapport + leerlingverdeling mee
Rapportgesprekken gr 1-5 (facultatief)
Wisselmiddag

6 juli
7 juli
8-12 juli
15 juli – 26 aug

Afscheidsmusical groep 8
Groep 8 strooien
Jaarafsluiting groep 8
Alle leerlingen vrij

Vanuit het team
Achter de schermen zijn de druk bezig om de laatste hand te leggen aan de groepsverdeling en
formatie van het nieuwe schooljaar. Zoals in de planning aangegeven ontvangen de kinderen op 8 juli
hun rapport en de groepsverdeling. Vorige maand heeft juf Nicolette al aangekondigd met vervroegd
pensioen te gaan. Hierdoor is er vacatureruimte ontstaan. Deze zal worden ingevuld (niet perse bij
de kleuters) door een nieuwe collega. Haar naam is Wendy Romkes-Wüst en zij stelt zich zelf aan u
voor.
Hallo ouders en kinderen van de Ark!
Hebben jullie al gehoord van die nieuwe juf die na de zomervakantie bij jullie op school komt werken?
Nou dat ben ik dus. Ik kijk er erg naar uit en heb er ook erg veel zin in. Graag zou ik mij dan ook alvast
een beetje willen voorstellen via jullie maandbrief.
Ik ben Wendy Romkes-Wüst, 28 jaar, getrouwd en woon in Urk. De
afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt op basisschool De Windwijzer in
Almere. Een aantal hobby’s van mij zijn: (voor)lezen, vertellen,
geschiedenis en cultuur en koken! Ik kook vaak met mijn leerlingen en
ik zou het ook erg leuk vinden om dat op De Ark ook te kunnen doen.
Ik heb gereageerd op de vacature van De Ark omdat ik zin heb in een
nieuwe uitdaging. Lesgeven is mijn passie, en ik weet zeker dat ik deze
passie bij jullie op school kan blijven houden! Mochten jullie
nieuwsgierig zijn geworden en meer willen weten; ik vind het ook erg
leuk om koffie te drinken en te kletsen.
Tot na de zomervakantie!
Juf Wendy

Verder ook bericht van juf Monique met betrekking tot een keuze die zij heeft gemaakt.
Een half jaar geleden ben ik in Hoorn gaan samenwonen. Daardoor is mijn reistijd naar
Almere aanzienlijk langer geworden. Vier dagen heen en weer reizen valt me best zwaar. Dit is de
reden dat ik besloten heb om vanaf volgend schooljaar nog maar 2 dagen te gaan werken in Almere,
namelijk op maandag en dinsdag. De overige dagen ga ik in Hoorn en omgeving werken.
Ik blijf me met alle plezier inzetten op de Ark, ik blijf aan boord :).
Liefs, juf Monique
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Tot slot heeft een aantal van u het wellicht al meegekregen dat meester Anne Sjoerd ziek was. In de
bijlage een brief ter informatie voor u allen.
Vanuit de MR
Wat is de MR en wat kan de MR voor u betekenen? De MR bestaat uit 2 leerkrachten (Michiel en
Eirin) en 2 ouders (Niels van Lingen, vader van Isa én Mirjam Schipper, moeder van Eva). Zij
vertegenwoordigen de leerkrachten en de ouders. Mocht u dus ergens mee zitten, een opmerking
hebben, vragen, enzovoorts, schroom niet om op één van hen af te stappen of te mailen naar
mr@ark-almere.nl
Supermanavond
Donderdag 16 juni was de Supermanavond. Een avond niet alleen voor vaders maar ook voor andere
mannelijke rolmodellen (zoals stiefvaders en opa’s) voor de kinderen van De Ark. Onder leiding van
Willem van der Lugt van Stichting Actief Ouderschap is een groep van ruim 20 mannen in gesprek
gegaan over verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan de opvoeding van kinderen. Wist u
dat de sfeer thuis het meeste invloed op leren heeft en dat de opvoeding van vaders een grotere
impact heeft op het leven van hun dochters dan hun zonen? Het was geweldig, dus er komt zeker
een vervolg met wellicht een ander thema. U bent dan toch zeker ook van de partij?!
Er zat ook een wedstrijdelement aan de
avond. De mannen gingen in groepen
uiteen om goede ideeën te bedenken over
het omgaan met je kinderen. De mannen
bedachten daarnaast ook de meest
fantastische activiteiten die met kinderen
gedaan kunnen worden. De vader van
Elise (groep 5) won de hoofdprijs. Zijn tip
was namelijk om feedback te vragen aan
je kind over je opvoeding. De troostprijs
ging naar de vader van Janiek (groep 2a).
Hij heeft ervaren dat voorlezen aan zijn kinderen hen veel rust geeft. Een van de andere ideeën die
de revue passeerde sluit goed aan op een actie die we in de middenbouw al met de kinderen doen:
‘zwerfvuil prikken in de wijk’. Sinds een paar maanden prikken de kinderen van groep 5 en 6 vuil
zwerfvuil rondom de school en dit is bekend geworden in de wijk. De buurtkrant is op bezoek
gekomen en heeft een interview gehouden met juf Hellen. In de bijlage kunt u het stuk teruglezen.
1 jaar…
Maandag 20 juni was het precies een jaar geleden dat Daphne is overleden. Een dag vol emoties en
herinneringen. Hoe beleef je nou zo'n dag met elkaar? Al pratend kwamen de
kinderen van groep 6 samen met juf Hellen op het idee om op z'n Daphne’s stil
te staan bij haar overlijden. Ina & Sander, de ouders van Daphne, Eva &
Amber, vonden het fijn om die middag in de klas te zijn en hebben samen met
de groep stilgestaan bij dit bijzondere moment. Er zijn herinneringen
opgehaald, moppen verteld, een minuut stilte gehouden en taart gegeten. Al
met al een mooie middag.
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Winnaar Niet Huppelen bord
Eerder dit jaar is groep 5 naar de theatervoorstelling ‘Niet Huppelen’ van de BonteHond geweest.
Niet Huppelen! is een uit de bocht vliegend bordspel waarbij de regels steeds veranderen tot niemand
meer weet hoe het eigenlijk hoort. “Niet op het gras lopen! Niet fietsen! Niet door rood rijden! Ssst!
Denk aan de buren! Na het plassen handen wassen.” De kinderen konden ook meedoen aan een winactie, waarbij ze zelf een verbodsbord mochten ontwikkelen: “wie het mooiste en meest originele
verbodsbord maakt, krijgt daarvan de echte real-life versie”. Groep 5 heeft uiteraard meegedaan en
u raadt het al….een van onze leerlingen heeft gewonnen. Afgelopen woensdag was de feestelijke
uitreiking van het winnende bord. Jade, langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd. Op de
Facebookpagina van de BonteHond en De Ark staan nog wat andere foto’s en wie weet dat de
Almere Deze Week het verslag in de krant plaatst vandaag.

Klasse(n)optreden groep 4
Het laatste klasse(n)optreden van het schooljaar is vanmorgen uitgevoerd. Waren ze niet fantastisch.
Het was zo’n succes dat de kinderen zelfs hebben gevraagd of ze de voorstelling niet nog een keer
mogen uitvoeren. We hopen dat u heeft genoten.
Informatiebijeenkomst bewoners
Onze school heeft een mooie plek binnen het plan De Laren. Rondom de school wordt het komende
schooljaar flink gewerkt aan de aanleg van o.a. een voedselbos, een natuurlijke speeltuin en
Jeugdland. Gemeente Almere heeft daarom een informatieavond gepland op woensdag 29 juni in
onze school om u daar alles over te vertellen. Lees daarvoor de bijgevoegde uitnodiging.
Wisselmiddag
Op dinsdag 11 juli staat de wisselmiddag gepland. De kinderen maken dan kennis met hun nieuwe juf
of meester. Tijdens deze middag worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd, zodat ook zij vast kennis
kunnen maken met hun nieuwe juf/meester en klasgenootjes.
Preadvies- en rapportgesprekken
In de week van 4 juli vinden de voorlopige adviesgesprekken plaats met de ouders en kinderen van
groep 6 en 7. De week erna is er op maandag 11 juli gelegenheid voor ouders van de kinderen uit
groep 1 t/m 5 om eventueel in gesprek te gaan met de leerkracht over het rapport. Dit is facultatief,
dus niet verplicht. Wilt u gebruik maken van deze gelegenheid, geeft het aan bij de leerkracht van uw
kind.
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Gevonden voorwerpen
Tot woensdag 13 juli kunt u eventueel gevonden voorwerpen meenemen uit de gevonden
voorwerpen kist bij de hoofdingang. Nadien wordt
alles gedoneerd of weggegooid.

Reminder schoolvakanties 2016-2017, aangevuld met studiedagen
Zoals elk jaar houden we ons in Almere aan het vakantierooster van het ministerie van onderwijs
regio noord. Hieronder nogmaals de vakantie voor het nieuwe schooljaar:











Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren

15 oktober t/m 23 oktober 2016
24 december 2016 t/m 8 januari 2017
18 februari t/m 26 februari 2017
22 april t/m 30 april 2017
22 juli t/m 3 september 2017
14 en 17 april 2017
27 april (in de meivakantie)
5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017

Verder staan onderstaande studiedagen al vast voor 2016/2017:
Donderdag 15 september
Alle kinderen
Maandag 19 september
Alle kinderen
Dinsdag 15 november 2016
Alle kinderen
Woensdag 16 november 2016
Alle kinderen
Maandag 27 februari 2017
Alle kinderen
Vrijdagmiddag 31 maart 2017
Groep 5 t/m 8
Vrijdag 2 juni 2017
Groep 1 t/m 4
Dinsdag 6 juni 2017
Alle kinderen
Woensdag 7 juni 2017
Groep 1 t/m 4
Extra bijlage:
1. Meester Anne Sjoerd
2. Uitnodiging informatieavond De Laren
3. Heropening Trapnotov
4. NB Havenaar - interview wijkkrant

‘s middag vrij
hele dag vrij
‘s middag vrij
hele dag vrij
hele dag vrij
‘s middag vrij
vrij
hele dag vrij
vrij

