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Kalender
December
1-dec
6-dec
8-dec
11-dec
13-dec
15-dec
21-dec
22-dec

2017
Sinterklaasfeest
Continurooster groep 5 t/m 8
School versieren voor kerst
Club O bijeenkomst: film op school
Weekopening kerstcommissie
Koffieochtend met schoolmaatschappelijkwerker
Rode bak fiets op het schoolplein "Als ik later groot ben""
Kerstviering in de Goede Rede
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 's 'middags vrij
Maandbrief 4
Kerstvakantie t/m 5 januari

Vanuit Team

Volgende week neemt juf Ruth afscheid van de Ark. Hierbij willen wij juf Ruth van harte
bedanken voor haar goede leiding, enorme inzet en betrokkenheid op de Ark. Wij wensen
Ruth heel veel succes met haar nieuwe baan!
Ondertussen is juf Tjesjen al begonnen en raakt al een beetje bekend met de Ark.
Helaas kan juf Tjesjen door fysieke beperkingen (artrose) afwezige leerkrachten niet
vervangen. Zij kan alleen korte momenten een midden-of bovenbouwgroep opvangen.

Afscheid juf Ruth

Donderdag 30 november neemt juf Ruth afscheid van de Ark. Onder schooltijd gaat zij
alle klassen langs om afscheid te nemen. Na schooltijd kunt u haar zelf nog persoonlijk
gedag zeggen in de open ruimte.
Vanuit de MR
De MR bedankt juf Ruth voor de fijne samenwerking en wenst haar veel succes en geluk
in de toekomst.
Veel schoolactiviteiten die wij op school aanbieden worden betaald uit de ouderbijdrage.
Uw bijdragen is dus van groot belang.
Op dit moment heeft minder dan 60% betaald. Wij verwachten dat de ouders die geen
blauwe brief hebben ingeleverd en/of nog niet betaald hebben alsnog de ouderbijdrage
voor 1 december overmaken. Heeft u op 1 december nog niet betaald dan wordt u
persoonlijk benaderd en horen we graag van u wat uw oplossing is.
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Voordeur openen
Vanaf vandaag doen de teamleden de voordeur open onder schooltijd. Doordat de
leerkrachten les geven kan het dus wat langer duren voordat er open wordt gedaan. Zorg
daarom dat de kinderen op tijd op school zijn!
Project “Als ik later groot ben”
Dit is een project van gemeente Almere. De brievenbus is onderdeel van het project “Als ik later
groot ben”, een project dat onder andere als doel heeft om de
vragen en behoeftes van kinderen en jongeren nog beter te
verbinden met het aanbod in de stad. De brievenbus kan
worden gezien als 1 loket waarin het aanbod van Almere Haven
is gebundeld. In de brievenbus worden de toekomstdromen
van de kinderen en jongeren in Almere Haven verzameld. Deze
dromen zijn een ingang voor een breed gesprek met het kind,
jongere en ouders om achter zijn of haar vraag te komen. De
brievenbus bestaat zowel online als offline:
https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
https://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere/
WhatsApp en SMS:06 40188536
Offline: brievenbussen, inloopspreekuur in de bibliotheek in Almere-Haven .
Op vrijdag 15 december om 12.00 uur komen er mensen van dit project met een bakfiets op het
schoolplein staan. U kunt dan met deze medewerkers zelf in gesprek gaan.

Sinterklaasfeest
Op 7 november heeft u via Digiduif een Sinterklaasbrief ontvangen. Daar staat alle informatie in over
het Sinterklaasfeest op 1 december.
Hierbij nog kort de samenvatting:
- Inleveren van de surprises is op 27 november (worden tentoongesteld in de open ruimte)
- De kinderen mogen als ze willen op 1 december verkleed naar school komen
- Op 1 december heeft de bovenbouw continurooster tot 14.00 uur
- Bovenbouw neemt wel een 10-uurtje mee maar geen lunch
- Onderbouw neemt geen 10-uurtje mee (wordt verzorgd)
Niet alle kinderen geloven in Sinterklaas wilt u uw kinderen die niet geloven op het hart drukken dit
niet rond te vertellen?

Club-O nieuws!
Heb je ook zin om wat leuks te doen? Club-O organiseert een FILM middag met POPCORN op
school. Wanneer?? Op vrijdag 8 december om half vier, na schooltijd dus. Het duurt
ongeveer tot 17.15 uur. Je bent welkom, maar wel onder begeleiding van een ouder of
andere volwassene. Heb je als ouder zin om mee te helpen? Je hulp is van harte welkom.
Opgeven kan vanaf woensdag via een intekenlijstje wat naast de klassendeur hangt.
We zien je graag op de FILMMIDDAG!!!
Groetjes, de ouders van Club-O

PCB “De Ark”
Middenhof 210
1354 EV Almere
Tel: 036 – 5310289
Email: dir.ark@prisma-almere.nl
website: www.ark-almere.nl

Kerstfeest

Op donderdag 21 december vieren wij ons kerstfeest in de kerk “De Goede Rede”. Het
bijwonen van de kerstviering is verplicht. Vanwege de kerstviering zijn zij daarom op
vrijdag 22 december een dagdeel vrij.
Er wordt een voorstelling gegeven door een kindertheater. We zijn druk bezig met de
voorbereidingen.
De viering start om 18.30 uur, u hoort nog hoe laat de deur open gaat.
I.v.m. het beperkte aantal plaatsen mag er per gezin 1 ouder mee.
Meer informatie over deze kerstviering ontvangt u zo snel mogelijk.

Wist u dat…




De Jumboactie beëindigd is
Wij nu doppen gaan sparen voor geleide honden
Martine en haar man Adriaan een zoon hebben gekregen? Hij heet Chris!

Doppen sparen voor geleide honden

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Dus gooi de
dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt niet alleen de opleiding van
geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al
duizenden euro’s opgeleverd. De doppen kunnen op school in de Doppenbox worden ingeleverd.
Meer informatie: https://www.geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-inactie/doppen-sparen


Extra bijlagen

1. Flyer “Als ik later groot ben”

