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Maandbrief december 2017

Kalender
Januari 2018
23 dec t/m 5 jan
6 jan
8 jan
8-11 jan
10 jan
16 jan
18 jan
15-25 jan
26 jan
30 jan

Kerstvakantie
Kerstbomeninzameling door gemeente Almere
1e schooldag
Citoweek groep 8
Luizenpluizen
OR vergadering
Bruiloft juf Tessa
LOVS groep 2-7
Maandbrief
Adviesgesprekken groep 8

Vanuit Team
Op dinsdag 12 december hebben wij als team gestaakt. Het gaat ons niet alleen om het gelijk trekken
van de salarissen maar vooral vanwege de werkdruk en de problemen die NU actueel zijn. Helaas zijn
er nu al geen leerkrachten meer te krijgen voor vacatures en de vervangingspools. Zoals u al gemerkt
heeft hebben wij al groepen moeten verdelen of moesten leerlingen thuis blijven.
Helaas lukte het ons niet om de vacature voor 2 dagen in groep 7 in te vullen. Meester Ron werkt al
enige weken in groep 7. Zowel juf Hellen als meester Ron hebben beide aangegeven samen te willen
blijven werken tot de zomervakantie. Wij wensen meester Ron veel plezier op de Ark!
Juf Tessa gaat trouwen!
In de kerstvakantie gaat juf Tessa trouwen met haar man Nick. Op donderdag 18 januari vieren juf
Tessa en haar man Nick de bruiloft op school. Binnenkort
ontvangt groep 1-2 B meer informatie hierover.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2018
Op tijd komen
Om 8.30 uur gaat de schooldeur dicht en starten wij met
de lessen. Helaas komen er regelmatig kinderen te laat
op school. Dit is erg vervelend voor uw eigen kind omdat
hij/zij het eerste deel van de instructie mist. Daarnaast is
het ook zeer storend voor de andere leerlingen en de
leerkracht. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is? Sinds kort
wordt de deur open gedaan door de teamleden. Hierdoor zult u langer buiten moeten wachten. Wij
verzoeken ook dringend maar één keer aan te bellen en geduldig te wachten tot de deur wordt
opengedaan!
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Kerstbezoek aan de overloop
De groepen 4 en 8 hebben donderdagmorgen een bezoek aan verzorgingscentrum “De Overloop”
gebracht. De kinderen hebben kerstliedjes gezongen en kaarten gebracht. De bewoners waren er erg
blij mee. De groepen zijn iets eerder naar school terug gegaan i.v.m. met constatering van het
Norovirus.
Kerstfeest
Gisteravond hebben wij het kerstfeest gevierd in de kerk. Het was een mooie viering met het
kindertheater “Knettergek”. De foto’s kunt u binnenkort bekijken op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/pcb.deark
Wist u dat…





De Jumboactie € 445,22 heeft
opgebracht! Daar kunnen wij mooie
schoolspullen van kopen!
Er veel kerstactiviteiten zijn in de
kerstvakantie?
De gemeente weer een kerstbomeninzameling houdt op zaterdag 6 januari 2018.

Kerstvakantie activiteiten!
KINDERKERSTSPEL TWEEDE KERSTDAG 2017
Traditiegetrouw organiseren wij ook dit jaar voor de kinderen van de parochie/federatie van Almere
Stad, Haven en Buiten het kinderkerstspel. Het is ieder jaar een grote belevenis voor de kinderen,
hun ouders, grootouders en de rest van de familie. Uit ervaring weten we dat er niet alleen familie
op dit kerstspel afkomt, maar er zijn ook een aantal vaste belangstellenden.
Daarom willen we alle kinderen hierbij uitnodigen in het kerkcentrum
“De Lichtboog” (Klokkenluiderstraat in Almere Stad) voor het kinderkerstspel op tweede kerstdag
om 14.30 uur tot 15.15 uur. Zoals jullie van ons gewend zijn is er na afloop iets te drinken voor jong
en oud. We hebben in de hal allerhande kleding hangen en alle kinderen die komen mogen en
kunnen zonder oefenen meedoen. Je moet dan wel om ongeveer 14.00 uur komen.
We rekenen weer op een gezellige middag en hopen veel mensen te kunnen begroeten bij het
kinderkerstspel.
Namens de oecumenische werkgroep “Kinderkerstspel tweede kerstdag”
Decembertips
Op Kidsproof.nl/almere vind je de leukste gezinsuitjes en kinderactiviteiten in je omgeving. Tips om er
in de buurt op uit te gaan, kindvriendelijke restaurants, originele kinderfeestjes, fijne kinderclubjes,
mooie kinderwinkels, gezellige overnachtingsadressen en praktische adressen voor zorg & opvoeding.
Op de website vind je nu speciaal voor de kerstvakantie een uitgebreide Uitagenda met leuke
decembervoorstellingen, mooie kerstmarkten en warme choco-adresjes en handige blogs met
daarin kerstknutsel- en recepttips, tips-voor-een-kidsproof-oudejaarsavond, kerstdiner-op-school-tips,
makkelijke feestkapsels en nog veel meer. Snel kijken dus!
PIT veiligheidsmuseum Almere
Op zoek naar een dagje uit in de kerstvakantie? Kom dan naar Veiligheidsmuseum PIT in Almere en
bewonder de Brandweer LEGO tentoonstelling met een nieuwe puzzeltocht. Ook kan je schaatsen en
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serveert het museum erwtensoep en warme chocolademelk voor een compleet winters dagje uit!
www.pitveiligheid.nl
Kerstactiviteiten in de bibliotheek
Ook de bibliotheek heeft activiteiten in de kerstvakantie. Zie de website:
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderagenda.list.html

