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Kalender
03 november - OR vergadering
04 november - Koffieochtend
13 november - School versieren i.v.m. Sint
18 november – Studiedag gr 1 t/m gr 4
18 november – Lootjes trekken gr 5 t/m gr 8

19 november – MR vergadering
25 november – Schoen zetten
27 november – Maandsluiting gr 3
27 november – Maandbrief 4

Vanuit Team
In de afgelopen weken is er veel gebeurd. Allereerst hebben we op woensdag 7 oktober op een
mooie manier afscheid kunnen nemen van juf Maaike. Haar man Jaap was vandaag aanwezig bij de
maandsluiting van groep 8 ofwel het klasse-optreden zoals we het voortaan
zullen noemen. Hij heeft een klein aandenken voor alle kinderen meegenomen.
Het is een lichtfladderaar, die juf Maaike zelf heeft gemaakt. De kinderen
krijgen een uitleg van hun juf/meester over wat een lichtfladderaar is en krijgen
het vandaag mee naar huis. U kunt meer informatie vinden op deze website:
http://rouwvleugels.blogspot.nl/
De dag na juf Maaike haar begrafenis werden we geschokt door een bericht van juf Ingrid. Haar man
Fred had een hartstilstand op zijn werk gekregen. De situatie was kritiek, maar we kunnen u
ondertussen vertellen dat hij gelukkig bij is en redelijk stabiel. Dit is erg verdrietig voor juf Ingrid en
haar gezin, dus wij wensen haar bij deze nogmaals heel veel sterkte toe.
Verder heeft juf Hellen vorige week te horen gekregen dat zij de ziekte van Pfeiffer heeft. Zij voelt
zich goed genoeg om te werken, maar focust zich de komende periode alleen op haar lesgevende
taken. Dit betekent dat zij na schooltijd direct naar huis gaat. Daarbij ondergaat zij in de
herfstvakantie een operatie waarbij haar galwegen moeten worden schoongemaakt. Dit is een
ingreep waar zij een paar dagen van zal moeten herstellen. Na de herfstvakantie zal juf Hellen er de
eerste paar dagen niet zijn en worden vervangen door juf Marian.
We hebben gelukkig ook mooi nieuws. Juf Martine is weer terug van
haar zwangerschapsverlof. Zowel de kinderen als wij zijn erg blij dat
ze er weer is.
Tot slot heeft meester Jan afgelopen woensdag, na ruim 23 jaar,
voor het laatst lesgegeven op De Ark. Het was een ontroerend
moment, waarbij ook zijn gezin aanwezig was. De kinderen van alle
groepen hebben een erehaag gevormd op het schoolplein om
meester Jan uit te zwaaien. Onder luid geroep van zijn naam:
”MEESTER JAN, MEESTER JAN”, heeft hij de school verlaten. Meester
Jan heeft ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt en gaat vervroegd
genieten van zijn pensioen. Op vrijdag 18 december zullen we
afscheid nemen van zowel meester Jan als juf Marante. Ter zijner
tijd volgt hier meer informatie over.
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Formatie na de herfstvakantie
Nu meester Jan heerlijk van zijn vervroegde pensioen gaat genieten, betekent dit dat we vervanging
voor hem moesten zoeken in groep 4. Wij hebben hierbij rekening gehouden met een aantal zaken:
 Rust en duidelijkheid voor de kinderen in deze 3 groepen voor de lange termijn
 Terugkeer Daniëlle in december na bevallingsverlof
 Wensen Gabriëlla (fulltime werken) en Petra (parttime werken)
 Re-integratie juf Jellie
 Gezondheid juf Hellen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 4
juf Gabriëlla
juf Gabriëlla
juf Gabriëlla
juf Gabriëlla
juf Gabriëlla

Groep 7
juf Petra
juf Petra
Invaller *
juf Petra
juf Petra

Groep 6
juf Hellen
juf Hellen
Invaller *
juf Hellen
juf Hellen

* We hopen u z.s.m. te laten weten wie er komt invallen op de woensdagen.

Hart voor Haven
We hebben veel ouders die ontzettend veel doen voor onze school. Hier zijn wij hun ook erg
dankbaar voor. De meeste van u kent deze ouders (moeders, oma’s, vaders) wel. Wat velen van u
niet weten is dat Hart voor Haven achter de schermen ook ontzettend veel doet voor onze school. De
koffietafel en voetbalspel tijdens het Startfeest, de weekopening door middel van de viering van het
Loofhuttenfeest, de kinderclub op zaterdag 10 oktober jl. en
recentelijk de megaklus van het verwijderen van het groen en
de plantvlakken rondom de school tijdens de Serve The City
vrijwilligersdag, zodat de gemeente in de vakantie aan de slag
kan met de herbestrating. Langs deze weg willen wij alle
medewerkers/vrijwilligers en betrokken ouders van Hart
voor Haven in het zonnetje zetten.
Hartelijk dank voor jullie tomeloze hulp en inzet. We hopen
nog lang met en van jullie te genieten.
Wilt u meer weten over Hart voor Haven, kijk dan even op hun site:

Koffieochtend
Op woensdag 7 november staat de volgende koffieochtend gepland. Tijdens deze ochtend zal
Stichting De Schoor iets komen vertellen over het BOFT project. Dit project gaat over de gezondheid
van kinderen. Drinkt u om 08:30 uur een kop koffie/thee mee? We zitten in het BSO-lokaal.
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Ouderbijdrage
Velen van u hebben het blauwe briefje al ingeleverd en/of de ouderbijdrage zelf overgemaakt.
Hartelijk dank hiervoor. Na een eerste controle door de penningmeester blijkt echter dat we van een
aantal van u nog geen blauw briefje hebben ontvangen, noch de betaling. Bij deze willen wij u eraan
herinneren om de ouderbijdrage voor 1 november a.s. over te maken als u geen blauw briefje heeft
ingeleverd. Bij voorbaat dank.
Inloopavond/Afsluiting Kinderboekenweek
De afgelopen twee weken hebben o.a. in het teken gestaan van de Kinderboekenweek. Het thema
was ‘Raar maar waar’. We hopen dat u tijdens de inloopavond heeft genoten van alle kunstwerkjes
en proefjes. We zullen de foto’s op de website plaatsen. Tijdens de inloopavond hebben wij ook de
cheque van € 500,- uitgereikt aan Stichting De Opkikker.
De acties gaan ondertussen gewoon door. Op 25 oktober organiseert ‘Allround Hairstyling’, kapsalon
van Patricia Kuipers – moeder van Bradley (gr 6) & Danai (gr 7) samen met Ina Hulsker (moeder van
Daphne) een koffieochtend voor Stichting De Opkikker. U bent vanaf 11 uur welkom in de kapsalon
voor een kopje koffie en een stuk taart. U kunt voor € 10,- worden
geknipt. De opbrengst gaat naar Stichting De Opkikker! Voor meer
informatie zie:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522176901284031&id=225292334305824

Maandsluitingen
Er is een wijziging in de data van de maandsluitingen, dus bij deze nog even alle op een rijtje:
 groep 1/2a: vrijdag 30 oktober
 groep 3: vrijdag 27 november
 maandsluiting januari vervalt
 groep 5: vrijdag 18 maart
 groep 1/2b: vrijdag 1 april
 groep 7: vrijdag 15 april
 groep 6: vrijdag 27 mei
 groep 4: vrijdag 24 juni
We zullen de data ook aanpassen in de Digiduif kalender.
Sinterklaas
De pepernoten liggen al in de winkel, dus het is bijna zover…. Sinterklaas is in aantocht. Wat
betekent dit voor De Ark?
1. Dat wij op vrijdag 13 november hulp kunnen gebruiken om de school te versieren.
2. Dat de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) een surprise gaan maken en hier op woensdag
18 november lootjes voor gaan trekken.
3. Dat de pietendiscussie weer oplaait en wij u binnenkort zullen vertellen hoe wij als school
hier mee omgaan. In de bijlage alvast het standpunt van alle schoolbesturen in Almere.
Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
▪ Bijlage 1: TSO Kinderworld
▪ Bijlage 2: Persbericht Sintviering
▪ Bijlage 3: Sporthaven Herfstvakantie & Almere Pioneers Haven

