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Kalender
24 juli – 1 sept
4 september
4 september
4 september
6 september

Zomervakantie
1ste schooldag
Jaaropening (13:15 uur)
Jaarpakket mee
Luizenpluizen

12 september
18 september
21 september
29 september
29 september

Omgekeerde 10-min gesprekken
Schoolfotograaf
Jaarvergadering
Startfeest (continurooster)
Maandbrief 1 komt uit

Vanuit het team
En toen was het schooljaar om….
Terugblik
We kijken terug op een enerverend schooljaar waarin er weer veel is gebeurd en gedaan. De
hoogtepunten waren toch zeker de jubileumfestiviteiten. Denk hierbij aan de swingende
jaaropening, het sportontbijt, de reünie, de opening van het
Wilgenp@rk, de spetterende show van de Vuilnismannen, de
feestweek en de smakelijke afsluiting gisteren. Dank aan ouders van
Jessy en Ayse voor de sponsoring van 3 prachtige springkussens. De
kinderen hebben volop genoten.
De andere kant is dat we dit jaar afscheid moeten nemen van vier
collega’s. We vinden het nog steeds erg jammer, maar begrijpen hun
keuze en wensen hen heel veel succes voor de toekomst.
Juf Simone, juf Tessa en juf Cathelijne komen ons team versterken.
Zo’n nieuwe stap is altijd spannend, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat zij met hun ervaring en enthousiasme ook een hele
goede bijdrage zullen leveren aan de groei van onze mooie school. De
dames stellen zich in de bijlage persoonlijk aan u voor.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de formatie voor het
komende schooljaar rond te krijgen. Dit geldt niet alleen voor ons als Ark, maar voor alle (Prisma)
scholen. In de afgelopen maanden zijn er een flink aantal collega’s binnen de stichting vertrokken. In
de bijlage een informatiebrief hierover vanuit onze bestuurder.
Gymrooster 2017-2018
Het gymrooster wijzigt na de zomervakantie, omdat we minder leerkrachten hebben die een
gymbevoegdheid hebben. Om aan alle wettelijke criteria te blijven voldoen, gymmen de kinderen
voortaan 1x per week. Zij krijgen echter wel 80 minuten les ofwel een blokuur. Groep 3, 4 en 5
krijgen voortaan op maandag gymles van meester Mark en groep 6, 7, en 8 op de woensdag.
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Traktatie
 In de zomervakantie zijn er heel veel kinderen jarig. Een aantal heeft nog in de laatste
schoolweek getrakteerd en een aantal zal dit in het nieuwe schooljaar doen. Om een goede
start te maken, wordt er niet getrakteerd op de eerste schooldag. U kunt dan met de
leerkracht van uw kind afstemmen wanneer het wel een geschikt moment is. Voor de rust in
de school hebben we afgesproken dat de kinderen nog steeds de klassen rond mogen, maar
alleen per bouw (gr 1 t/m 4 en gr 5 t/m 8) plus de kantoren (administratie, IB en directie).

Vanuit de MR
De MR blikt terug op een mooi jubileumjaar! Iedereen die geholpen heeft:
enorm bedankt!
Verder willen we Michiel, Monique, Wendy en Gabriëlla bedanken voor hun
inzet op De Ark. We wensen ze een succesvol vervolg van hun carrière.

VBC
In de bijlage een flyer over de vakantiebijbelclub van Hart voor Haven. Let op…vanwege de
renovatiewerkzaamheden op de Ark deze zomer is de VBC deze vakantie op de basisschool de
Regenboog.

Stichting Riyos
Ieder kind heeft het recht op te groeien en zich te ontwikkelen in een liefdevolle en
veilige omgeving. Helaas gaat dat in veel gevallen niet op. Stichting RIYOS komt op
voor kansarme kinderen in het Para district te Suriname. Door middel van educatie,
dagopvang, naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en, waar nodig is, crisisopvang
krijgen de kinderen kans op een hoopvolle toekomst. Aangezien wij op De Ark
nieuw meubilair hebben aangeschaft, hebben we een groot deel van ons
kleutermeubilair geschonken aan stichting Riyos. Zij zijn namelijk bezig met een
project om 4 klaslokalen te bouwen voor kinderen die anders leren. In de bijlagen meer informatie
over deze organisatie en het project. Uiteraard kunt u ook terecht op hun website: http://riyos.org/

Herinnering: vakantiebieb
Lezen in de vakantie is leuk en slim…
Binnenkort start de zomervakantie. Of je nu op vakantie gaat of
thuisblijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-books voor
het hele gezin. Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in de
vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil. De VakantieBieb is nu open voor jeugd en sinds 1 juli
zijn hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31
augustus 2017.
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Wist u dat…
 We nog 2 vacatures hebben?
 Penningmeester
 Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we een vacature voor een
penningmeester. Wie o wie heeft interesse is een nieuwe uitdaging? Voor
meer informatie, kunt u contact opnemen met de MR: mr@ark-almere.nl
 Contactpersoon
 Als contract/vertrouwenspersoon vervult u een spilfunctie in het borgen en
bevorderen van de veiligheid op school. U bent het aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en collega’s die niet samen meer tot een oplossing kunnen
komen. Met uw objectieve en professionele blik zoekt u naar een oplossing
voor hun klacht. Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland organiseert
tweejaarlijks met succes de provinciale themadag ongewenste
omgangsvormen op school. Woensdag 15 november vindt deze themadag
voor de zesde keer plaats. Van de vertrouwenspersoon wordt verwacht dat
hij/zij (eventueel samen met de directeur) naar dit symposium gaat. Houd u
hier vast rekening mee als u interesse heeft. Uiteraard kunt u bij de directie
terecht voor meer informatie, mocht u overwegen deze vrijwillige taak op u
te nemen.
 Wat kunt u zoal verwachten?
De inleiding wordt verzorgd door medewerkers van de stichting School &
Veiligheid (Frank Brouwer en Giti Ban). Daarnaast komen in het
ochtendprogramma de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
aan de orde evenals het Vlaggensysteem. Dit laatste onderdeel wordt
verzorgd door gecertificeerde trainers (Lydia van der Craats en Birgul Kurt).
 Gevarieerd programma met workshops
In het middagprogramma staan in workshops onderwerpen geprogrammeerd
als: pesten, seksueel overschrijdend gedrag en de meldplicht, omgaan met
radicaliserende jongeren, respect voor seksuele diversiteit, mediawijsheid,
loverboys en sexting.

Sportief de zomer door
Sportivun organiseert van 28 augustus t/m 1 september een multi-sport dagkamp voor kinderen van
4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s morgens tot 5 uur ’s
middags bezig met sporten, spelen en lol trappen.
Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken. Als het lekker weer
is, gaan we daarnaast naar buiten om bijvoorbeeld een waterballonnengevecht te houden!
In de bijlage vind je de flyer van het multi-sport dagkamp in Almere. Meer informatie over het multisport dagkamp is te vinden op http://www.sportkampenvansportivun.nl/almere
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Vakantierooster, inclusief de studiedagen voor 2017-2018
Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar plus de studiedagen.
Vakanties
Van
Tot en met
Herfstvakantie
23-10-2017
27-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017
5-1-2018
Voorjaarsvakantie
26-2-2018
2-3-2018
Goede Vrijdag & 2de Paasdag
30-3-2018
2-4-2018
Koningsdag
27-4-2018
Meivakantie (incl. Hemelvaart)
30-4-2018
11-5-2018
Pinksteren
21-5-2018
Zomervakantie
23-7-2018
31-8-2018
Studiedagen
Studieochtend ALLEN (gr 1 – 8)
Studieochtend OB (gr 1 – 4)
Studiedagmiddag BB (gr 5 – 8)
Studiedag ALLEN (gr 1 – 8)
Studiedag OB (gr 1 – 4)
Studiedag ALLE (gr 1 – 8)

Datum
08-11-2017
22-12-2017
22-12-2017
08-06-2018
11-06-2018
20-07-2018 *

* Onder voorbehoud. In het geval er gedurende het schooljaar calamiteiten zijn, zullen we deze uren inzetten en vervalt de
studiedag op 20 juli en moeten de kinderen naar school. Houd hier a.u.b. rekening mee!

Extra bijlagen
1. Even voorstellen
2. Informatiebrief Stichting Prisma
3. Vakantiebijbelclub
4. St Riyos crisesopvang
5. Stichting Riyos projectomschrijving klaslokalen
6. Flyer Sport dagkamp

