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Maandbrief 23 februari 2018

26 maart

Kalender
Maart 2018
voorjaarsvakantie
8.30- 10.00 uur: Kijkochtend groep 1 t/m 7
(groep 8 niet i.v.m. afwezigheid juf Danielle)
Luizenpluizen
“De Week van het geld”
8.20-8.30: Opening “De Week van het geld” met wethouder Froukje de
Jonge en Mr Cash
Spreekuur 15.30-17.30 uur
OR vergadering
Staking: de school is gesloten
In Almere Haven zijn er ’s middags leuke activiteiten rondom “De Week
van het geld”!
Gastlessen i.v.m. “De Week van het geld”
Theater Meneer Beer: groep 3 en 4
Koffieochtend; thema “De Week van het geld”
Trek aan de bel
Wilgenpark snoeidag met leerlingen (?)(hier is nog geen informatie over)
Club-O: gaat niet door
Maandbrief
GEEN klassenoptreden groep 7, deze is verplaatst naar de Paasviering
Weekopening Paascommissie

29 maart
30 maart
2 april

Paasviering op school en continurooster tot 14.00 uur voor alle groepen
Goede vrijdag
2e Paasdag: vrij

24 t/m 4 maart
6 maart
7 maart
12-16 maart
12 maart
12 maart
13 maart
14 maart

13-15 maart
15 maart
16 maart
21 maart

23 maart

Vanuit Team
Helaas heeft u het waarschijnlijk al gemerkt. Het te kort aan onderwijs personeel treft ook uw
kind(eren). Vanwege het gebrek aan invallers hebben wij met de griepepidemie ook klassen moeten
verdelen of naar huis moeten sturen. U heeft afgelopen week een brief ontvangen over de staking
van 14 maart. Wij vragen om uw begrip want wij staken vooral in het belang van onze kinderen!
Het team wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie!
Vanuit de MR
De MR is voor het komende schooljaar op zoek naar nieuwe leden. Niels van Lingen en Mirjam Schipper hebben
na ruim twee schooljaren besloten dat zij graag hun taak overdragen aan nieuwe ouders. Daarom zoekt de MR
ouders, die graag mee willen denken met de vorming van het beleid en zich betrokken voelen bij het reilen en
zeilen van de Ark. Heeft u interesse? Dan kunt u de MRleden benaderen voor vragen en/of afspraken.
Mirjam Schippers, Niels van Lingen, juf Eirin en juf Hellen
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Belangrijk! Aanmelden nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar
Wij zijn nu bezig met de planning van volgend schooljaar. Graag willen wij weten hoeveel kinderen in
schooljaar 2018-2019 de Ark gaan bezoeken. Heeft u al een kind op de Ark en nog een jonger kind
dat tussen nu en juli 2019 vier jaar wordt? Geef dit aan bij juf Tjesjen en vul een
aanmeldingsformulier in. Ongeveer 2 tot 3 maanden voor uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een
intakeformulier en een uitnodiging voor een gesprek met de IB-er, juf Paulien.
Kijkochtend voor groep 1 t/m 7
Dinsdag 6 maart organiseren wij weer een kijkochtend voor de ouders van groep 1 t/m 7! U kunt in
de klas van uw kind(eren) meekijken en ervaren hoe er les wordt gegeven. De kijkochtend duurt van
08:30 uur tot 10:00 uur. U kunt intekenen via Digiduif tussen 24 februari t/m 5 maart.
Maandag 12 maart is er een spreekuur.
Maandag 12 maart houden wij spreekuur. U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen bij de leerkracht
van uw kind(eren). Het spreekuur duurt van 15:30 uur – 17:30 uur.
“De Week van het geld”
In de week van 12 maart is de Ark de hoofdschool voor de Week van het Geld.
Maandag om 8.30 uur worden alle kinderen ( ook de kleuters) op het schoolplein bij de hoofdingang
verwacht. Dab wordt “De Week van het geld” door wethouder Froukje de Jonge en MR Cash
feestelijk geopend. De pers wordt dan ook verwacht. De wethouder zal vervolgens in de groepen 1-2
voorlezen uit het boekje van Meneer Beer.
Woensdag is de school gesloten i.v.m. de staking. Woensdagmiddag zijn er veel leuke activiteiten
op de Markt en/of bij Corsosia rondom “De Week van het geld”. Het is zeker de moeite waard om
hier naar toe te gaan! Zie bijlage.
Donderdag is het theater van “Meneer Beer” op school voor de groepen 3 en 4.
Vrijdagmorgen is er in het lege lokaal van 8.30 uur – 9.30 een koffieochtend voor ouders. Deze
ochtend wordt verzorgd door medewerkers van de Week van het geld. Zie aparte bijlage!
Tijdens deze week krijgen de kinderen ook gastlessen over geld.
Trek aan de bel
Op woensdag 21 maart vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met
onder meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op
onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die
niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen. Ook wij doen dit
jaar weer mee. Uw kind mag deze ochtend een toeter of trommel
meenemen om zoveel mogelijk herrie te maken op het plein EN in het
oranje gekleed komen naar school.

Schoolvoetbal
Elk jaar organiseert de KNVB een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van groep 5 tot en
met groep 8. Onze jongens en meisjes doen ook mee. Het definitieve programma wordt
via Digiduif kenbaar gemaakt.
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Pilot School in de wijk Almere Haven
Woensdag 7 februari was de bestuurlijke Kick of van de Pilot School in de wijk Almere-Haven. Het
doel van deze pilot is om op een laagdrempelige manier te zorgen dat kinderen samen met hun
ouders zo vroeg en adequaat mogelijk ondersteuning te bieden die passend is bij een hulpvraag.
Dit houdt in dat de IB-er intensief gaat samenwerken met een jeugdverpleegkundige van JGZ .
Daarnaast krijgen wij 1 dagdeel per week een Sterk in de klas (SidK) medewerker op school. De Ib-er
en jeugdverpleegkundige bekijken de hulpvraag en zetten in overleg met ouders d.m.v. korte
lijntjes passende hulp in. Het kan zijn dat een korte hulpvragen direct opgepakt kan worden door één
van hen of door Sterk in de klas. Ook kan er verwezen worden naar Oké op school, Intraverte,
opvoedadviseur, jeugdarts of andere ondersteuning van het sociaal domein. Hierdoor voorkom je dat
lastige situaties groter worden en andere vormen van jeugdhulp ingezet moeten worden.
Half maart start deze eenjarige Pilot op school.
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Vele activiteiten in de voorjaarsvakantie en naschoolse (gratis) activiteiten in Almere-Haven
Er zijn in de voorjaarsvakantie maar ook daarna veel activiteiten voor kinderen en ouders. U treft dan dit keer
ook veel bijlagen aan. Neem deze allemaal door want de meeste activiteiten zijn echt zeer waardevol voor uw
kinderen en vaak gratis!
Er is te veel om apart te benoemen. Mis niets en lees de bijlagen!

Wist u dat…


De bovenbouwkinderen een kaart ontvangen over de jeugdbibliotheek. U kunt
meer informatie vinden op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/lezen/9-12jaar/sterkeverhalen/sterke-verhalen-video.html Bekijk dit filmpje!
 Wij van het geld van de jumboactie het volgende voor de school hebben gekocht?
 Stiften en oliekrijt groep 8
 Knex bruggenbouwen groep 6 en 7
 Wereldbollen groep 4 en 5
 Knex bouwset groep 3
 Set ruimtevaart puzzels groep 1-2
Bedankt allemaal voor het inleveren van de spaarpunten!


je de geschiedenis in Erfgoedhuis Almere kan beleven!

Kom in de voorjaarsvakantie naar Erfgoedhuis Almere! Ontdek de rijke geschiedenis van Almere! De expositie is
te bezoeken, er worden films vertoond en voor de liefhebbers worden (kinder)rondleidingen gegeven. Daarnaast
kunnen kinderen deelnemen aan verschillende knutselactiviteiten, zoals het weven van armbandjes, katapulten
bouwen en een middeleeuws mantelspelden knutselen. Toegang = gratis.
Erfgoedhuis Almere is tijdens de voorjaarsvakantie op de volgende dagen geopend van 13:00 – 16:00 uur:
 Dinsdag 27 februari
 Woensdag 28 februari
 Donderdag 1 maart
Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/archeologie.
Adres
Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

