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Kalender
02 oktober Maandsluiting groep 8
05 oktober Prisma studiedag: alle leerlingen vrij
07 oktober Koffieochtend (thema opvoeding)
06-14 oktober Kinderboekenweek

15 oktober Inloopavond/afsluiting KBW
19-23 oktober Herfstvakantie
26 oktober Spreekuurmiddag
30 oktober Maandbrief 3 komt uit

Vanuit Team
We hebben sinds de zomer een ware babyboom op De Ark. Juf Martine is bevallen van haar zoontje
David, juf Marante is weer oma geworden van een kleinzoon genaamd Floris, Juf Daniëlle is
afgelopen vrijdag bevallen van een zoontje die de naam Luca draagt en juf Nicolette mag zich sinds
zondag ook weer een trotse oma noemen. Dit keer van haar kleindochter Lola. Langs deze weg
feliciteren wij hen allen met deze wondertjes en wensen hen veel geluk en liefde toe.
Vorige week zijn we als team op bezoek geweest bij juf Maaike. Het was fijn om haar weer te zien en
met haar bij te kletsen. Het praten over school en de kinderen maakt haar nog steeds blij. U krijgt de
hartelijke groeten van haar.
Week 6 van het schooljaar is alweer voorbij en wat hebben we al veel gedaan. In deze tweede
maandbrief een terugblik op de activiteiten van de afgelopen weken.
Startfeest
Zoals eerder aangegeven was het startfeest, ondanks het slechte weer, zeer geslaagd. Ook financieel
heeft het aardig wat opgeleverd. We hebben totaal € 1500,- opgehaald.
Na aftrek van de kosten blijft er iets meer dan € 700,- over. Hiervan
doneren wij € 500,- aan Stichting De Opkikker. Het restant zal worden
besteed aan een nieuw projectiescherm voor de open ruimte. We zullen
Stichting De Opkikker binnenkort uitnodigen om hen de cheque
persoonlijk te overhandigen.
Schoolfotograaf
Op 14 en 16 september is de schoolfotograaf geweest. De kinderen krijgen vandaag de tickets mee
naar huis waarmee u de foto’s zelf online kunt bestellen bij www.planbfotografie.nl. We hopen dat u
net zo tevreden bent als wij.
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Koffieochtend
De eerste koffieochtend van dit schooljaar is een feit. Onder het genot van een kopje koffie/thee
hebben we met 13 ouders gepraat over de start van het schooljaar. Woensdag 7 oktober is de
volgende koffieochtend. In het kader van de Week van de Opvoeding hebben we de GGD
uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst met u in gesprek te gaan over opvoeding. Wilt u er alvast
wat over lezen, dan kan dat via deze link: http://www.weekvandeopvoeding.nl/wo/Over-de-Weekvan-de-Opvoeding.html
Wensen- en verwachtingenavond
Wat een fantastische opkomst vorige week donderdag. Na
een korte presentatie van de jaarvergadering zijn we onder
leiding van Stichting Actief Ouderschap met ruim 40 ouders
in twee rondes in gesprek gegaan over de verschillende
partnerschappen die wij als school met u als
ouders/verzorgers hebben.
1. Formeel en informeel partnerschap
• Informeel (samen klussen), formeel
(inspraak)
2. Didactisch partnerschap
• Samenwerken rond leren
3. Pedagogisch partnerschap
• Samen opvoeden
4. Maatschappelijk partnerschap
• Samen in de buurt
Hier zijn mooie en soms pittige gesprekken over gevoerd. De
uitkomst van deze gesprekken wordt door Stichting Actief
ouderschap uitgewerkt, waarna we samen met het
partnerschapsteam gaan bepalen wat de volgende stappen
zijn in ons streven de ouderparticipatie op school te
vergroten. Het partnerschapsteam bestaat uit een paar
leerkrachten en ouders. Tijdens deze mooie avond hebben 5
ouders zich aangemeld voor het partnerschapsteam. Langs
deze weg willen wij hen hartelijk danken voor hun
enthousiasme. In het eerstvolgende overleg met Stichting Actief Ouderschap gaan we bepalen hoe
en met welke ouders wij het partnerschapsteam gaan vormen. We zullen proberen de ouders die
zich hebben aangemeld hier z.s.m. en voor de herfstvakantie persoonlijk over te informeren.
Verder heeft deze avond ook ervoor gezorgd dat 4 ouders zich hebben aangemeld voor de OR en 1
ouder heeft aangegeven interesse te hebben in de rol van penningmeester. U begrijpt dat wij
ontzettend blij zijn met deze enthousiaste reacties. Ook deze ouders zullen wij op korte termijn
persoonlijk benaderen over het vervolg. Maar langs deze weg, nogmaals hartelijk dank voor uw
enthousiasme.
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Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering is uitleg gegeven over de activiteiten van de OR en hebben we het kort
gehad over het jaarverslag van de MR en de OR. Beiden heeft u vorige week via Digiduif van ons
ontvangen. Heeft u hier vragen over kunt u deze mailen naar or@ark-almere.nl of mr@ark-almere.nl
Het financiële jaarverslag van de ouderbijdrage 2014-2015 en de begroting 2015-2016 zijn wegens
gezondheidsredenen van de penningmeester nog niet af, maar hier wordt ondertussen hard aan
gewerkt. We hopen u op korte termijn hierover te kunnen berichten.
Schoolafspraken
In de eerste maandbrief hebben wij de gouden regels onder de aandacht gebracht. Wij willen u er
echter op attent maken dat er daarnaast ook andere schoolafspraken zijn. Deze kunt u teruglezen in
de schoolgids. Hieronder echter een paar regels, waarvan we merken dat ze nog niet voor alle ouders
en kinderen bekend zijn en/of even weggezakt zijn:
1. Als we op de fiets, brommer of scooter naar school komen, stappen we voor het
schoolplein af en lopen we naar de fietsenstalling.
2. In de wijk rijden we stapvoets met de auto en houden we rekening met schoolkinderen en
hun ouders/verzorgers die te voet of op de fiets naar school komen.
3. De lessen starten om 08:30 uur en om 13:15 uur, dus kom op tijd.
4. Honden zijn welkom, maar tot het schoolplein.
5. Roken is aan u, maar tot het schoolplein.

Klachtenregeling
Wist u dat scholen moeten beschikken over een zogenaamde klachtenregeling? Deze
klachtenregeling moet leerlingen en personeel beschermen tegen
machtsmisbruik. Vanuit de klachtenregeling zijn scholen verplicht een interne
contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.
Op onze school is Annemieke van den Brink, moeder van Thomas uit groep 6,
aangesteld als de contactpersoon. Mocht er sprake zijn van een ernstige klacht
over een vorm van machtsmisbruik, dan kunnen leerlingen en of ouders /
verzorgers een beroep doen op de interne contactpersoon of de externe
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk
persoon die bij de GGD werkt. In de schoolgids, die op onze website staat,
kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling.
Uiteraard vertrouwen wij erop dat u geen gebruik hoeft te maken van deze regeling, omdat wij als
school er naar streven om er altijd zelf en samen met u uit te komen. Zit u ergens mee, wacht dan
niet te lang en maakt a.u.b. een afspraak met ons. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt,
maar de intern begeleider en directie staan ook voor u klaar.
Extra bijlage
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
▪ Bijlage 1: overname Brood & Spelen

