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Kalender
3 mei
5 mei
11 mei
12 mei
17 mei
19 mei

Luizenpluizen
Bevrijdingsdag (allen vrij)
Ouderavond Kanjertraining
Club-O bijeenkomst
Koffieochtend
Klasse(n)optreden groep 3

19 mei
24 mei
25 mei
26 mei
29 mei
2 juni

Maandbrief no. 9 komt uit
Schoolreis naar de Efteling
Hemelvaartsdag (allen vrij)
Dag na Hemelvaart (allen vrij)
Start avondvierdaagse
Studiedag onderbouw (gr 1 – 4 vrij)
Groep 5 – 8 starten om 09:30 uur

Vanuit het team
Wat een week….wat een feest….wij hebben ontzettend genoten. We hopen u ook.





Dinsdagmiddag de aftrap met een feestelijk getrommel van de vuilnismannen. Of zoals een
ouder twitterde: “40 jarig jubileum @PCBdeArk spectaculair geopend met
@devuilnismannen. Dat dreunt nog wel de hele feestweek na!!”
Woensdag de high tea….wat zag het er prachtig uit en wat hebben we met z’n allen genoten
van alle lekkernijen uit de verschillende culturen. Daarnaast het enveloppenspel dat mede
door sponsoring van een aantal organisaties en de fantastische hulp van de OR tot stand is
gekomen. Bij deze willen wij hen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Op donderdag hebben we een oude traditie van De Ark in ere hersteld en hebben de
kinderen, mede dankzij de OR leden Claudia, Dave en Martin, kunnen griezelen in het
spooklokaal. Ik kan vertellen dat de OR leden tijdens de voorbereidingen net zoveel pret
hebben gehad als de kinderen. Donderdag hebben alle kinderen een cadeautje
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meegekregen en de bestelling van hun @rk T-shirt meegekregen en de bestelde artikelen
van het tekenfund.
En als klapper op de vuurpijl hebben we op vrijdag ook nog de verjaardagen van de juffen en
meesters gevierd en is de naam van de natuurlijke speelplaats bekend gemaakt door de
wethouder: het Wilgenp@rk. De live beelden van de opening staan op onze Facebook
pagina.

Wat een feest…we hebben genoten!!! Hartelijk dank voor uw bijdrage en aanwezigheid!
NB. We hebben met de Gemeente overleg gehad over het Wilgenp@rk en het uitlaten van honden. Er
wordt gewerkt aan een update van de hondenkaart, maar het blijft een parkachtige omgeving waar
honden ook mogen verblijven. Het is daarom geen optie om het Wilgenp@rk verboden te maken voor
honden. Uit hun ervaring blijkt dat het in de praktijk ook niet werkt. Wel kunnen zij de kaart dusdanig
aanpassen dat honden aangelijnd moeten zijn en de hondenpoep opgeruimd moet worden. In de
huidige situatie mogen honden loslopen in het gebied. Verder hebben we na de vakantie overleg over
het plaatsen van een prullenbak, zodat de omgeving van het Wilgenp@rk netjes blijft.

Ouderavond Kanjertraining
Zoals eerder aangekondigd organiseren wij op 11 mei een bijeenkomst voor u. We hopen van harte
dat u er dan ook allen bij bent. Oma’s en opa’s of andere personen die ook
betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind, zijn ook van harte welkom. U ontvangt
binnenkort een uitnodiging voor deze avond.

Club-O
Op 12 mei om 08:30 uur vindt de volgende Club-O bijeenkomst plaats op De Ark. Heeft u de
facebookpagina al geliked?
https://www.facebook.com/Club-O-De-ARK-275466789543418/?fref=ts

Koffieochtend
De koffieochtend van 17 mei staat in het teken van het schoolreisje. Bij deze willen we alle ouders
die meegaan als begeleider uitnodigen om een aantal zaken voor te bespreken.

Avondvierdaagse
https://youtu.be/WzAu5PKy4Ik
In de bijlage een brief met een update over de avondvierdaagse. De vrijdag na de avondvierdaagse
zijn de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een
normale schooldag, maar mogen om uiterlijk 09:30 uur starten.
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Ouderbijdrage
We hebben een laatste update van de penningmeester ontvangen. Helaas blijken we van een aantal
van u nog geen betaling, noch reactie op de herinnering te hebben ontvangen. Wij verzoeken u
vriendelijk doch dringend om de ouder- en/of kampbijdrage voor 1 mei a.s. over te maken naar
rekeningnummer NL07 ABNA 0466759002 t.n.v. St. Prisma inz. MR De Ark o.v.v. de naam van uw
kind(eren) en de groep. U ontvangt hier ook nog een persoonlijke brief over.
Wist u dat?
 Het vakantierooster voor 2017-2018 al bekend is?
Vakantie/vrij
Van
Herfstvakantie
23-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017
Voorjaarsvakantie
26-2-2018
Goede Vrijdag & 2de Paasdag
30-3-2018
Koningsdag
27-4-2018
Meivakantie (incl. Hemelvaart)
30-4-2018
Pinksteren
21-5-2018
Zomervakantie
23-7-2018


Tot en met
27-10-2017
5-1-2018
2-3-2018
2-4-2018
11-5-2018
31-8-2018

Er in Almere een kinderherdenking wordt georganiseerd op 4 mei? Hieronder meer
informatie:
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor de 4 mei herdenking in het Bos der Onverzettelijken, zie bijlage.
Mocht u nog andere belangstellenden weten, schroom niet deze uitnodiging door te sturen.
Wij hopen u te ontmoeten op 4 mei aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Bos der Onverzettelijken,
Heleen Visser – van der Weele
Fluessenpad 9
1317 CA Almere
06 30632627/ 036 5335359
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U uw kind weer kunt aanmelden voor Cool 2 Be Fit. Half mei start er een nieuwe groep
van Cool 2B Fit. In de bijlage meer informatie over aanmelding .

Er op 22 april een familiedag is in KAF? Kijk voor meer info op:
www.kaf.nl/familiedag

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
1. Bedankt
2. Avondvierdaagse
3. Cool 2 Be Fit
4. Sport- en speldag
5. GGD - opvoedcursus

