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Kalender
4 september Startfeest
4 september Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
9 september Koffieochtend
14 september Schoolfotograaf

15 september Studiedag, alle leerlingen vrij
17 september Jaarvergadering
21 september MR vergadering
25 september Maandbrief 2 komt uit

Vanuit Team
Wat zijn we blij dat we het schooljaar 2015-2016 goed zijn begonnen. Een ieder is veilig en uitgerust
terug gekomen van de vakantie. Voor een enkeling is de vakantie echter niet alleen maar plezierig
geweest…weet dat wij aan jullie hebben gedacht en nog steeds denken. Ook binnen ons team was dit
het geval, want het gaat niet goed met juf Maaike. Juf Maaike heeft darmkanker en een paar
maanden voor de vakantie werd bekend dat zij uitzaaiingen heeft. Hieronder verteld zij zelf hoe het
nu met haar gaat:
Lieve ouders en kinderen,
In de grote vakantie heb ik twee keer een zware epileptische aanval gehad.
Ik ben in het ziekenhuis opgenomen geweest.
Ik ben nu nog aan het herstellen.
Gelukkig kan ik nu weer lopen en schrijven en schilderen en...
Iedere dag een beetje beter!
Naar school komen lukt nog niet, maar dat komt weer als ik zo door ga.
Ik mis jullie hoor! Vandaag voel ik me alweer beter dan gister, maar herstellen kost gewoon tijd.
Weet je dat ik tegenwoordig: 'Wat voor dag is het vandaag'...voor mezelf zing? Grappig he?
Het helpt!
Ik hoop iedereen gauw weer te zien!
Liefs,
juf Maaike

Langs deze weg wensen wij juf Maaike en haar man Jaap veel hoop, geloof en liefde toe.
Verder gaan er een aantal wijzigingen plaatsvinden in het team van De Ark. Allereerst gaat juf Ingrid
vanaf 1 september a.s. haar carrière nieuw leven inblazen. Zij verteld hieronder zelf waarom:
Beste ouders, Lieve kinderen van De @rk,
Aan het begin van dit schooljaar heb ik besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Na een interne sollicitatie procedure, ben ik gekozen om als onderwijsassistente aan de slag te gaan in de
structuurgroep op de Dukdalf.
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In deze structuurgroep ga ik kinderen begeleiden die extra onderwijsbehoeften hebben. Deze groep is een
‘speciaal onderwijs groep’ binnen een reguliere basisschool. De kinderen in deze groep (voornamelijk kinderen
met stoormissen binnen het autistisch spectrum) hebben potentie om, met begeleiding, uiteindelijk te
integreren in de reguliere groepen en om aan het einde van hun school loopbaan uit te stomen in het reguliere
voortgezet onderwijs. Ik zie dit als een prachtige kans en uitdaging om mijn talenten en vaardigheden in te
zetten en verder te ontwikkelen.
Maar na 10 jaar valt het me ook zwaar om me los te maken van De @rk. Gelukkig krijg ik hiervoor de tijd en zal
ik nog enige tijd de administratie verzorgen op dinsdag.
Voor mij was het heel belangrijk om een persoonlijk schrijven hierover bij de maandbrief te voegen.
Voor mij staan de afgelopen 10 jaar voor vertrouwen, liefde en groei en deze had ik niet, zonder mijn collega’s,
u als ouders en zeker niet zonder de kinderen van De @rk, zo intens kunnen ervaren.
Daarvoor wil ik mijn collega’s, u en de kinderen dan ook enorm bedanken.
Ingrid Overstegen

Langs deze weg willen wij juf Ingrid uiteraard ontzettend veel succes wensen met
haar nieuwe baan. En zoals zij al aangeeft hoeven gelukkig nog niet helemaal
afscheid van juf Ingrid te nemen. Zij zal tijdelijk 1 dag in de week bij ons zal
blijven voor de administratie. Dit zal vermoedelijk tot de kerstvakantie zijn.
Verder zullen m.n. de kinderen die overblijven hebben gehoord of gemerkt dat de
overblijfcoördinator, Brigitte, sinds deze week niet meer bij de overblijf werkt. Hieronder beschrijft zij
waarom:
Lieve kinderen en ouders,
Na een schooljaar werkzaam te zijn geweest als overblijfcoördinator voor Brood en Spelen ga ik dit schooljaar
een andere uitdaging aan.
Ik ga voor Brood en Spelen een nieuwe overblijf opstarten in Wateringen. Dit betekent dat ik niet meer bij De
Ark als coördinator kan blijven werken. Mijn taken worden overgenomen door Malika Sadik. Zij is nu ook
coördinator op de BSO van De Ark. Zij gaat dit natuurlijk samen doen met een team van overblijfmedewerkers.
Ik wil jullie bedanken voor de plezierige samenwerking en voor alle kinderen een dikke knuffel, ik ga jullie
missen.
Groet,
Brigitte Bras
Ook Brigitte willen we langs deze weg veel succes wensen met haar nieuwe uitdaging.
Zij was een goede aanwinst voor de TSO op De Ark.

De gouden regels
In onze school zijn 3 regels die we centraal stellen en waar we elkaar aan
willen houden zodat het voor iedereen fijn leren en werken is op school. Hier
zijn ze ook voor u:
1. Ik gedraag mij zo dat een ander het naar zijn zin heeft.
2. Ik zorg goed voor mijn spullen en voor de spullen van een ander.
3. Ik ben rustig in de klas en in de school.

De leerkrachten en kinderen praten in deze weken over wat deze regels betekenen en hoe we met
elkaar omgaan. Nadat dit besprek is geweest ‘ondertekenen’ alle kinderen de gouden regels.
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Afmelden
Kort voor de vakantie hebben wij een voicemail geïnstalleerd. Een aantal van u is er al bekend mee,
maar bij deze nogmaals een herinnering. Wanneer u uw kind (eren) wilt afmelden, kunt u dit bij
voorkeur tot 08:30 uur doen. Spreekt u a.u.b. de voicemail in wanneer we in gesprek zijn of de
telefoon even niet kunnen aannemen.

Jaarpakket
In de jaaragenda stonden nog wat oude data. Excuus hiervoor. Wij hebben dit in de Digiduif kalender
aangepast en de juiste versie van de jaaragenda zal volgende week ook op de website worden
geplaatst. Kijkt u het nog even na?

Startfeest
Op vrijdag 4 september vieren we met elkaar ons startfeest. Een avond die in het teken staat van
ontmoeting en waarbij we onder het genot van een hapje en een drankje kunnen genieten van alle
talenten die aanwezig zijn op de Ark. We feesten deze avond niet alleen voor onszelf maar juist ook
voor de ander. Een deel van de opbrengst gaat dan ook naar een goed doel. Dit schooljaar is het doel
Stichting De Opkikker. Vorige week heeft u hier al meer informatie
over ontvangen. Dit jaar komen er wat activiteiten te vervallen en
worden en nieuwe activiteiten toegevoegd aan het programma en
Het startfeest begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
Voor eten en drinken wordt tegen een kleine vergoeding gezorgd. Dus thuis eten is niet nodig!
Om het feest goed voor te bereiden zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deze middag vrij, maar
is uw hulp ook hard nodig! Helpt u dus mee om de avond tot een succes te maken?!
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij het bemensen van de spelletjes. Vele handen…geeft u
zich op?!
Voor de ouders die iets lekkers maken ten behoeve van de catering is het verzoek kleine hapjes te
maken (halve maaltijden is echt niet nodig). U kunt op het bord bij de hoofdingang aangeven wat u
gaat maken.

Schoolfotograaf
Op 14 en 15 september komt de schoolfotograaf.





Maandag worden alle groepen en de kinderen individueel op de foto gezet
Dinsdag is er gelegenheid om de broer/zus foto’s te maken. U ontvangt een week vooraf een
uitnodiging via Digiduif om hiervoor in te tekenen.
Dinsdag zal ook de teamfoto en de collagefoto van groep 8 worden gemaakt. U ontvangt hier
nog een aparte brief van via meester Anne Sjoerd.

Update pilot peutergroep
Halverwege het vorige schooljaar zijn we met een pilot voor een peutergroep gestart.
Een extra groep voor 3-jarige kinderen die vast konden wennen aan het schoolse leven.
De kinderen die mee hebben gedraaid hebben het erg naar hun zin gehad, maar helaas
was er nog niet voldoende animo om de peutergroep door te zetten. Wellicht in de
toekomst, maar dan informeren wij u hier uiteraard weer over.
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Wensen- en verwachtingenavond
Op donderdag 17 september organiseren wij samen een wensen- en verwachtingenavond. Hiermee
komt de workshopavond dit jaar te vervallen. De informatie over de plannen en doelen voor dit het
leerjaar waarin uw kind(eren) zit, ontvangt u digitaal van de leerkracht.
Waarom organiseren wij dit jaar een wensen- en verwachtingenavond?
Uit onderzoek blijkt dat ouders een grote invloed hebben op de leerprestaties van hun kind(eren). Dat
geldt zowel voor de betrokkenheid van het ontwikkelproces van hun kinderen thuis als voor de
betrokkenheid van ouders op school.
Bron: PISA in focus (2011)

Naast alle hulp die u al biedt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten en/of het helpen met
remedial teaching (vb. kinderen met de tafels of lezen), vinden wij het belangrijk om uw mening te
horen en willen wij onderzoeken hoe we de samenwerking met u als ouder/verzorger kunnen
optimaliseren. Als ouder bekijkt u de school vanuit een andere bril. Waar vindt u dat wij nu staan als
school? Wat vindt u hiervan? Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe gaan we hier samen vorm
aan geven, zodat uw (en onze) kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen en groeien.
Deze avond organiseren wij in samenwerking met ‘Stichting Actief
Ouderschap’. Zij zullen deze avond leiden, zodat wij als team de tijd en
ruimte hebben om samen met u in gesprek te gaan. De avond wordt
geopend met een introductie over samenwerking tussen ouders en
school. Vervolgens gaan we in groepjes van ouders en leerkrachten aan de
slag. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert de
leerprestaties, dus hoe meer ouders er komen, hoe waardevoller! Wij
hopen dan ook van harte dat u tijd vrij wilt maken om op deze avond aanwezig te zijn. In het
jaarpakket dat uw kind vorige week heeft meegekregen zit een uitnodiging. Wilt u zo vriendelijk zijn
het antwoordstrookje uiterlijk woensdag 3 september in te leveren bij de leerkracht? Graag ook als u
niet aanwezig kunt zijn. Alvast bedankt.
Voorafgaand aan deze avond vindt de jaarvergadering plaats (19:00 uur). U krijgt dan de gelegenheid
om vragen te stellen over het financiële jaarverslag en u kunt kennismaken met onze OR en MR
leden.

Website
Wij gaan onze website dit schooljaar aanpassen aan de laatste technologie. De belangrijkste wijziging
voor u als ouder is dat de site nu ook beter geschikt is voor gebruik op een tablet of smartphone.
Verder krijgt de site o.a. een evenementenkalender, waarin alle vakantiedata en de data van
activiteiten en studiedagen in worden opgenomen. Voorlopig wordt de website wel aangepast met
de informatie voor het aankomende schooljaar (denk aan de schoolgids en de jaaragenda), maar kijkt
u dus niet vreemd op als de site er anders uit zit. We houden u uiteraard op de hoogte.

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een aantal bijlagen ter informatie voor u:
 Bijlage 1: Prisma Kinderkoor
 Bijlage 2: Uitnodiging Oudervereniging Balans

