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

NL07ABNA0466759002 t.n.v. de MR PCB De Ark

Maandbrief 23 maart 2018
Kalender
Maart 2018
23 maart
29 maart
30 maart
2 april
6 april
11 april
17 april
18 april
20 april
25 april
27 april

Maandbrief
Paasviering op school en continurooster tot 14.00 uur voor alle groepen
Sluitingsdatum om u op te geven als MR lid.
Goede vrijdag: vrij
April 2018
e
2 Paasdag: vrij
Koffieochtend “Als ik later groot ben” 8.30 uur
Open dag Prisma en op de Ark
IEP eindtoets groep 8
IEP eindtoets groep 8
Klassenoptreden groep 1-2 A
Maandbrief april
Koningsspelen
Koningsdag en meivakantie t/m 11 mei

Vanuit team
De afgelopen weken zijn er een paar
mooie activiteiten geweest. Op een
maandagochtend stond onverwacht drie
politieagenten op school. Zij hadden
gehoord dat er bij de kleuters het thema
“Politie”centraal stond. Dus verraste zij de
groepen 1-2 met een bezoek!
Op 12 maart was er “De week van het
geld”. Wethouder Froukje de Jonge heeft
deze week geopend op de Ark. Er waren veel activiteiten rondom dit
thema.
Ouders buiten wachten bij het ophalen van de kinderen.
Het is de afspraak dat ouders buiten op het schoolplein wachten tot de kinderen met de leerkracht
naar buiten gaan. Wilt u niet tijdens het uitgaan van de groepen de school binnen lopen?
Open dag
Op woensdag 11 april is er een open dag op school van 8.30 tot 11.30 uur. Heeft u in uw omgeving
ouders die nog een school voor hun kind(eren) zoeken? Wijs hen dan op deze mogelijkheid.
Vanuit de MR
De MR is voor het komende drie jaar 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. Twee ouders hebben zich al aangemeld. Tot en met 29 maart kunt u zich ook nog aanmelden
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voor de MR. Als er meer dan 2 kandidaten zijn zal er een verkiezing worden uitgeschreven,
Paasviering
Donderdag 29 maart is de Paasviering op school. ’s Morgens onder schooltijd is de Paasviering en
hebben de kinderen een Paaslunch. Bij de klassen hangen Paaseieren met briefjes met gerechten
voor de lunch. Kies een gerecht uit en neem het bovenste briefje mee. Wilt u op het onderliggende
briefje de naam van uw kind schrijven? Dan weten wij wie wat meeneemt voor de lunch. De school is
om 14.00 uur uit deze dag!
Nieuwe schoolbibliotheek!
Wij gaan een nieuwe schoolbibliotheek inrichten! Binnenkort worden onze
huidige leesboeken door medewerkers van de “Nieuwe bibliotheek”
uitgezocht. Verouderde boeken worden uit ons bestand gehaald en er
worden nieuwe boeken aangeschaft. De MR en de school investeren in een
nieuwe schoolbibliotheek. Met alle bestaande en nieuwe boeken wordt er in
het lege lokaal en mooie schoolbibliotheek ingericht. Alle boeken worden in
een uitleensysteem “Schoolwise” ingevoerd. Dit systeem is gekoppeld aan de
databank van de nieuwe Bibliotheek. Het is de bedoeling dat de kinderen
onder schooltijd op vaste momenten hun leesboeken kunnen ruilen. Alle
boeken worden hiervoor gelabeld en het lenen gaat met een scansysteem.
Wie wil er bibliotheekmedewerker worden?
Op afgesproken tijdstippen (rond het halen-brengen van de kinderen) hebben wij vrijwilligers
(ouders, opa of oma enz) nodig die kinderen begeleiden bij het uitzoeken van boeken wil helpen met
het uitleensysteem .
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Tjesjen. Mailen mag ook: dir.ark@prisma-almere.nl.
Medio april zal er gestart worden met de sanering en inrichten van de schoolbibliotheek. Ook ouders
die hierbij willen helpen kunnen zich bij juf Tjesjen opgeven.
Pilot Sterk in de wijk
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 krijgen 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 hulpvraag 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.

Beste Ouder,
Dit jaar is er een Pilot’ Sterk in de wijk’ door de gemeente gestart, waarbij de Jeugdverpleegkundige de Interne
Begeleider van de school gaat ondersteunen op zorgvragen. Daarnaast gaan de sterk in de klas medewerkers
die nu op de Flierefluiter en de Polderhof werken, vanaf deze maand hun werk verdelen over 7 scholen,
waardoor u ze binnenkort ook op de school van uw kind kan tegenkomen. Zij ondersteunen kinderen met
hulpvragen en doen dit altijd samen met de ouders en de leerkracht.
De jeugdverpleegkundige en de sterk in de klas medewerkers stellen zich graag aan u voor.
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Mijn naam is Pauline de Vré en ik ben werkzaam als jeugdverpleegkundige bij JGZ in
Almere Ik heb ruim 15 jaar gewerkt als jeugdverpleegkundige op diverse consultatie
bureaus, Ik doe de periodieke gezondheidsonderzoeken voor de leerlingen van groep 2
en 7 en daarnaast ook onderzoeken op indicatie. Ik werk nauw samen met de
jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werkster. Ik werk samen met de ouders en de
kinderen,
maar ook met scholen en met organisaties in en om de wijk, om zo vroeg mogelijk de
ouders en de kinderen bij te staan met de vragen die zij hebben. Wellicht tot
binnenkort

Mijn naam is Bianca Beukeboom
In de afgelopen 11 jaar werkte ik naast mijn gastouderbureau, ook
als vrijwilliger bij Humanitas. Hier was ik begeleider van kinderen waarbij de
omgangsregeling tussen ouders moeilijk liep. Ook werkte ik tot voor kort bij de Eigen
Kracht Centrale als coördinator Vanuit het wijkgericht werken begeleid ik kinderen
vanuit school bij allerlei problemen op sociaal-emotioneel gebied. Onmisbaar is
daarbij de samenwerking en ondersteuning van thuis en de school De focus bij mijn
begeleiding ligt vooral op wat er al wel goed gaat en hoe dat versterkt kan worden.
Mijn plezier haal ik met name uit die samenwerking met school/wijk, ouders en
kinderen en ik geloof in de veerkracht en flexibiliteit van grote- én kleine mensen.
“It takes a village to raise a child” vind ik een mooie
uitspraak. Kinderen opvoeden doe je niet alleen maar met je hele omgeving.
Graag tot ziens!

Koffieochtend “Als ik later groot ben”: vrijdag 6 april 8.30 uur!
De brievenbus is al bijna niet meer weg te denken uit Almere Haven. Ondertussen
hebben al veel ouders, kinderen, juffen, meesters en andere belangrijke mensen rondom
kinderen ons leren kennen. Veel mensen komen met vragen voor hun kinderen naar ons
toe, dat vinden wij erg fijn! Om wat meer de tijd te hebben om je vragen te stellen en te
weten te komen wat er allemaal mogelijk is voor je kind in Almere, worden er
koffieochtenden op de basisscholen georganiseerd. Tijdens deze ochtenden kunnen we
onder het genot van een lekker kopje koffie of thee in gesprek gaan! Vrijdag 6 april om
8.30 uur zijn wij op de Ark!
Voor meer informatie:
https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/

Wist u dat…





de invalide parkeerplaats UITSLUITEND bedoelt is voor
auto’s waarvan de eigenaar in het bezit is van een
invalidekaart?
dit niet de plaats is om kinderen op school even af te
zetten!
de boete €340 bedraagt?

