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Kalender
4 oktober
12 oktober
16 oktober
18 oktober

Start Kinderboekenweek
Afsluiting KBW / Kijkmiddag
Spreekuur
Koffieochtend

20 oktober
Klasse(n)optreden groep 8
20 oktober
Maandbrief #2 komt uit
23 – 27 oktober Herfstvakantie
31 oktober
Pannenkoekenfeest

Vanuit Team
Zoals eerder gemeld doen we donderdag a.s. mee aan de staking.
Dit betekent dat de school op 5 oktober is gesloten. Het doel van
de staking is het gelijktrekken van de salarissen met onze collega’s
in het voortgezet onderwijs en verlaging van de werkdruk.
We zitten ondertussen in de vijfde schoolweek van het jaar en we hebben allemaal de Kanjertraining
gevolgd. Een ieder is in 1 woord: ENTHOUSIAST en de Kanjertaal is al bijna vanzelfsprekend voor ons
en de kinderen. We hopen dan ook dat de kinderen met
enthousiaste verhalen thuiskomen over de verschillende
oefeningen en activiteiten die we in de klas met hen
doen.
Het eerste spreekuur van dit schooljaar zal op 16 oktober
plaatsvinden van 15:30 – 17:30 uur. Dit is een extra
gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht van
uw kind. Het is niet verplicht, maar u kunt het aangeven
bij de leerkracht als u hier behoefte aan heeft. De leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek
als zij dit wenselijk vindt.
Denkt u aan de gele briefjes? We hebben nog lang niet van alle ouders het gele briefje ontvangen.
Dit is belangrijk, zodat we u kunnen bereiken wanneer nodig, maar ook zodat we op de hoogte zijn
van bijzonderheden (allergieën, medicijngebruik e.d.) over uw kind. Graag uiterlijk 8 oktober retour.
Net als voorgaand jaren zal er binnenkort weer een ontruimingsoefening plaatsvinden. Deze zal
worden aangekondigd zodra de datum bekend is. Later in het jaar zal er nog een oefening zijn. Deze
zal ongepland zijn en daarom niet vooraf bekend gemaakt worden.

Vanuit de MR
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe penningmeester hebben. Alina Pop, moeder van
Patrick (gr 6)en Vladimir (gr 7), zal namens de MR de financiën van de ouderbijdrage beheren. Let
op…de deadline voor het inleveren van de blauwe briefjes is verstreken, dus u kunt geen gebruik
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meer maken van de korting noch van de automatische incasso. We vragen u zelf de ouderbijdrage
voor 1 november 2017 over te maken. Heeft u vragen aan de MR, dan kunt u ons (Niels van Lingen,
Mirjam Schippers, Eirin Hazeweijer en Hellen van der Sluijs) bereiken op mr@ark-almere.nl .

Startfeest
Het startfeest was weer geslaagd. Het programma liep door de regen en de snelle verkoop van de
hapjes niet helemaal volgens planning, maar dat mocht de pret net drukken. Langs deze weg willen
we u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en uw bijdrage om dit feest tot een succes te maken.

We hebben een mooie opbrengst van totaal € 595, Verkoop loten: € 380,20
 Verkoop strippenkaarten: € 214,80
We schenken € 300,- aan zorgboerderij De Stek en het restant zal
worden besteed aan de aanschaf van nieuwe leesboeken voor de
kinderen.

Junior Innovation Challenge
De Junior Innovation Challenge is een innovatiewedstrijd waarbij jongeren tussen de 10 en 16 jaar
uitgedaagd worden om innovatieve ideeën te bedenken. Groep 7 heeft meegedaan aan een
innovatiewedstrijd. Met het ontwerp "het diabetes alarm sieraad" is klas door naar de finale. De
kinderen zijn met hun ouders en de juf uitgenodigd om naar Utrecht te komen op 27 oktober. Kijk
voor meer informatie op http://www.juniorinnovationchallenge.nl/

Ouders van groep 7….bent u ook zo trots? En u gaat 27 oktober toch wel mee met uw kind naar de
challenge? Het wordt spannend….onze kinderen behoren nu al tot de 10 beste van Nederland. Wie
weet winnen zij de finale wel….de kinderen kunnen uw support goed gebruiken 
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Kinderboekenweek
Morgen start de Kinderboekenweek. Het thema is griezelen. Als Christelijke school hebben wij
gekozen voor het christelijke versie van dit thema: ”Bibbers in je buik”. Dit zal morgen ook goed te
zien zijn in de school.
 Om 08:30 uur zal de Kinderboekenweek centraal worden geopend.
 De jaarlijkse boekenmarkt zal dit jaar plaats vinden op dinsdag 10 oktober van 14:30 tot
15:00. Uw kind mag oude boeken mee naar school nemen om te verkopen tegen een
maximum bedrag van 1 euro.
 Donderdag 12 oktober sluiten we Kinderboekenweek af met een kijkmiddag. U mag van
14:30 – 15:00 uur een kijkje komen nemen in de klas van uw kind(eren).

Jumbo Sparen
We doen mee met de Sparen voor je school actie van de Jumbo. Vanaf woensdag 4 oktober kunt u
bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan
onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt
u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
schoolpunten ook direct aan onze school
toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook
scannen met de Jumbo Sparen voor je School
app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOSals Android telefoons en is te downloaden in
de App Store of Google Play Store. Met de
Jumbo Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde
punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen
laten. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. Ons spaardoel is
(groot) schoolplein materiaal.

Kennismaking
Een klein groepje ouders heeft tijdens de eerste koffieochtend kennis kunnen maken met Irma
Kreike, onze schoolmaatschappelijk werker. Woensdag 18 oktober heeft zij
haar eerste spreekuur op De Ark van 08:30 tot 09:30 uur in het IB kantoor.
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De aanwezige ouders hebben ook kennis kunnen maken met Lianne van Oosten,
onderwijsbegeleider van Passend Onderwijs Almere. Haar expertise
ligt op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Middels het
Talentenproject willen we ons meer gaan richten op de talenten van
de kinderen en de 21ste-eeuwse vaardigheden die hierbij nodig zijn.
Deze maand start zijn met een groep kinderen, geselecteerd door
de leerkracht.

Koffieochtend
Meer informatie over de inhoud van de koffieochtend op 18 oktober volgt z.s.m.

Wist u dat…






De voorzitter van de OR heeft geregeld dat de firma Pontmeyer ons heeft gesponsord? De
kleuters hebben sinds een paar weken een mooie
afdekplaat voor de zandtafel. Onze dank is groot.
Een Digiduif account alleen via een computer
geactiveerd kan worden. Daarna kunt u wel alle
berichten op uw telefoon via de app openen.
Hart voor Haven, net als vorig jaar, op 31 oktober een
pannenkoekenfeest organiseert op De Ark. Dit als
alternatief voor Halloween. Het start om 18:00 uur.
Meer informatie volgt z.s.m.
We nog 1 vacature hebben openstaan:
 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.

Extra bijlagen
1. Club-O
2. AKT sport
3. JGZ nieuwsbrief

