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Kalender
4 september
6 september
6 september
11-15 sept
12 september
18 september

ste

1 schooldag
Club-O bijeenkomst
Luizenpluizen
Omgekeerde 10-min gesprekken
OR vergadering
Schoolfotograaf

19 september
20 september
20 september
21 september
29 september
29 september

Schoolfotograaf Broer/zus foto
Koffieochtend
Schoolmaatschappelijk werk
Jaarvergadering
Startfeest
Maandbrief oktober komt uit

Vanuit Team
Na vijf weken vakantie zijn wij afgelopen maandag gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. We kunnen wel stellen dat het dit jaar een enorme uitdaging was met alle renovaties,
herstelwerkzaamheden, leveringen van materialen en met name de levering van het nieuwe
meubilair… Gelukkig zijn we allemaal goed uitgerust teruggekomen van onze
vakantie, zijn we donderdag verwend met heerlijke pannenkoeken van de
moeder van Esther Kouters uit groep 5 en hebben de vader van Gianni &
Fayèn en de vader van Colinde &Eva ons geholpen bij de voorbereidingen.
Net als vele andere scholen starten wij dit schooljaar met een aantal nieuwe collega’s.
We begrijpen heel goed dat het spannend is voor uw kind om een nieuwe leerkracht te krijgen. Weet
dat het omgekeerd net zo spannend voor de leerkracht is om een groep nieuwe kinderen te krijgen
en dat ook nog eens op een nieuwe school. We weten dat we op uw vertrouwen en respect kunnen
reken en willen u daar bij voorbaat voor danken. Op veel scholen krijgen leerkrachten namelijk te
maken met ouders die sceptisch zijn en soms zelfs hun emoties niet de baas zijn. Wij snappen dat het
niet altijd even makkelijk is en willen daarom bijgaand artikel met u delen:
https://vrouw.nl/artikel/open-brief/46828/lieve-ouders-zullen-we-dit-schooljaar-een-beetje-dimmen
De titel is niet de manier waarop wij met u communiceren ,maar de inhoud geeft ons inziens een
inkijk in onze onderwijskeuken. Weet dat wij er als team
voor de volle 100% voor gaan en dat “inspiratie” ons thema
is voor dit schooljaar. We gaan elkaar, u en de kinderen op
alle vlakken proberen te inspireren en hopen dat u hier ook
uw bijdrage aan wil leveren. Mathilde Santing verwoord deze
inspiratie op een prachtige manier in dit lied: https://youtu.be/MnO7bzI8z6w
Heeft u een leuk idee of een goeie tip…laat het ons gerust weten, want we worden ook graag door u
geïnspireerd. Samen met u kunnen we er een succesvol en mooi schooljaar van maken voor uw
kind(eren) ofwel onze leerling(en).
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Jaarvergadering & startfeest
Donderdag 21 september zal de jaarvergadering plaatsvinden. U kunt deze avond o.a. nader kennis
maken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind(eren) en de MR. Noteert u deze datum vast in uw
agenda? We starten om 19:00 uur. Verder houden we als vanouds weer een startfeest. Dit jaar zal
het op vrijdag 29 september zijn. De komende weken treffen we samen met de OR de
voorbereidingen voor dit jaarlijks feest. Wij verwachten u allemaal te mogen verwelkomen op dit
gezellige feest.

Gym
Dit schooljaar krijgen bijna alle groepen weer gymles van meester Mark. De kinderen van groep 3
t/m 8 starten deze week direct met hun eerste gymles. Zorgt u er daarom voor dat uw kind direct
zijn/haar gymspullen (gymkleding en schoenen zijn verplicht) meeneemt naar school, want volgens
onze schoolafspraak mag uw kind niet meedoen met de gymles wanneer het geen gymspullen mee
heeft. Uw kind zal dan voortaan in de groep van een collega zitten en schoolwerk (af)maken.
Het nieuwe gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandag





09-15 – 10:35 uur = groep 5 (les van meester Mark)
10:35 – 11:55 uur = groep 3 (les van meester Mark)
14:15 – 15:15 uur = groep 4 (juf Eirin geeft zelf les )

NB. Let op…groep 3 en groep 4 sluiten hun dag af bij de gymzaal.
Woensdag





08:30 – 09:50 uur = groep 6 (les van meester Mark)
09:50 – 11:10 uur = groep 8 (les van meester Mark)
11:10 – 12:30 uur = groep 7 (les van meester Mark)

De kleuters starten in de 2de schoolweek met de gymlessen.

Club-O
Club-O is vorig jaar enthousiast van start gegaan en gaat ook dit schooljaar weer door. Er zijn een
aantal bijeenkomsten gepland en we nodigen u namens de huidige Club-O
leden van harte uit om a.s. woensdag kennis te komen maken of bij te praten
onder het genot van een kop thee of koffie te drinken.

Luizenpluizen
De eerste woensdag na elke vakantie controleren we alle leerlingen op hoofdluis. Wij hebben
hiervoor uit elke groep 1 ouder nodig, zodat er 5x per jaar een controle kan plaatsvinden. U kunt zich
maandag opgeven bij de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie over hoofdluis klikt u op de
volgende link: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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Omgekeerde 10-min gesprekken
Tijdens de omgekeerde 10-minuten gesprekken horen wij graag van u hoe uw kind zich in de vakantie
heeft ontwikkeld en of er bijzonderheden zijn. U kunt vanaf volgende intekenen voor deze verplichte
gesprekken.

Schoolfotograaf
In de 3de schoolweek komt de schoolfotograaf weer langs. Op maandag
worden de individuele- en groepsfoto’s gemaakt en op dinsdag de
broer/zus foto en de afscheidsfoto van groep 8. Voor de broer/zus foto’s
kunt u een week van te voren voor intekenen en de ouders van groep 8
krijgen via juf Daniëlle verdere details over de afscheidsfoto.

Koffieochtend
Tijdens de koffieochtend kunt u kennis maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij zal dit
schooljaar een paar keer aanwezig zijn op school om uw vragen te beantwoorden. Deze eerste keer
combineren wij dit met de koffieochtend.

Schoolmaatschappelijk werk
Irma Kreike is onze schoolmaatschappelijk werker en zal in eerste instantie tot de kerst op
onderstaande data van 08:30 – 09:30 uur bij ons aanwezig zijn op school:





Woe
Woe
Woe
Woe

20
18
22
13

september
oktober
november
december

T: 036-5357380
E: I.Kreike@ggdflevoland.nl
I: www.ggdflevoland.nl
Werkdagen ma t/m do

Wist u dat…




Digiduif ons belangrijkste communicatiemiddel is. Activeer
daarom uw account zodra u uw code heeft ontvangen. Lukt het
niet, neem contact op met de helpdesk van Digiduif of onze
administratie.
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
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Contactpersoon
 Als contact/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.

Extra bijlagen


Geen

