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Kalender
02 december – Koffieochtend
04 december – Sinterviering
04 december – middag school versieren (Kerst)
17 december – Kerstviering in de kerk

18 december – Alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
18 december – Afscheidsreceptie Marante & Jan
21 dec – 1 jan – Kerstvakantie
4 januari – eerste schooldag na de kerstvakantie

Vanuit het Team
Het is bijna zover…op 18 december nemen juf Marante en meester Jan afscheid, omdat ze gaan
genieten van een welverdiend pensioen. Dit kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We organiseren vrijdag 18 december van 12:00 – 13:30 uur een afscheidsreceptie in de open ruimte
op De Ark. Kent u nog oud-leerlingen en/of ouders die hier graag bij willen zijn, laat het hen gerust
weten. Zij zijn van harte welkom. Er volgt nog een uitnodiging.
Vanuit de MR
In september hebben we met elkaar een boeiende avond gehad over actief ouderschap. Het vervolg
heeft wegens omstandigheden even op zich laten wachten. We kunnen u nu melden dat we op 23
november jl. de uitkomsten van deze avond met Mirjam Faber (van Stichting Actief Ouderschap)
hebben besproken. De vervolgstap is dat we met de ouders die zich hebben aangemeld voor het
partnerschapsteam, na de kerstvakantie een afspraak plannen om te bepalen hoe we in de 2de helft
van het schooljaar gaan inzetten op actief ouderschap.
We kunnen u vast melden dat we al een aantal interessante wensen voorbij hebben zien komen in
het verslag waar we iets mee kunnen.
 Informeel partnerschap: Informatie voor instromers over hoe het werkt in de school , ook
over de ‘ongeschreven’ regels.
 Formeel partnerschap: Ouders willen meer informatie over de activiteiten van de MR krijgen.
 Didactisch partnerschap: Hoe help je je
kind als je het zelf moeilijk vindt als
ouder?
 Pedagogisch partnerschap: Maak meer
gebruik van de website.
 Maatschappelijk partnerschap:
Kinderen kennis laten maken met
muziek op school eventueel in
samenwerking met CKV of ouders die
instrumenten bespelen.
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Stagiaires
Elk jaar loopt er wel een aantal scholieren en studenten stage op De Ark. Zij bieden dan met name
ondersteuning in de klas. Dit jaar hebben wij voor het eerst twee aanmeldingen van studenten van
de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam. Laverne Veldman is twee
weken geleden gestart met haar stage op De Ark en zal tot de zomervakantie vier dagen aanwezig
zijn. Zij begeleidt op advies van IB en op verzoek van de leerkrachten een aantal kinderen dat extra
begeleiding nodig heeft op verschillende gebieden. De tweede student zal in januari voor twee dagen
in de week starten.
Update OR leden
Voorafgaand aan de wensen- en verwachtingenavond hebben we de jaarvergadering gehouden.
Daar is een oproep gedaan voor nieuwe OR leden. Ondertussen heeft de OR vergaderd en is bekend
wie de nieuwe OR leden zijn: Marjolijn Brinkmann (moeder van Jeremy uit groep 3) en Claudia
Ewaart (moeder van Nikki uit groep 3). Zij zullen dit schooljaar meelopen met de huidige OR leden en
het stokje in het nieuwe schooljaar (2016-2017) van hen overnemen. Wij wensen Marjolijn en
Claudia veel succes toe.
Kinderlintje /Almeerse Kei
Elk jaar reikt de Gemeente Almere kinderlintjes ofwel de Almeerse Kei uit.
De Almeerse Kei is bedoeld voor kinderen uit Almere tussen de 4 en 12 jaar
die zich belangeloos inzetten voor andere mensen of voor de gemeente en
haar inwoners. Het kan gaan om één kind of een groep kinderen, die het
afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd. Als school kunnen
wij ook een kind of groep kinderen nomineren. Wij hebben er voor gekozen
om dit jaar gebruik te maken van deze nominatie en hebben wijlen Daphne
aangemeld. Daphne was een sterk meisje dat heeft gevochten voor het leven. Gevochten om in
leven te blijven en gevochten om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden in haar laatste
maanden. De jury was onder de indruk van het verhaal van Daphne en heeft er voor gekozen om
haar postuum een Kinderlintje/Almeerse Kei toe te kennen. Vanwege de bijzondere situatie zal de
burgemeester het lintje persoonlijk komen uitreiken aan Donna, Daphnes beste vriendin. Dit zal op
10 december gebeuren, in bijzijn van de familie van Daphne en de leerlingen van groep 6.
Koffieochtend
Op woensdag 2 december staat de volgende koffieochtend gepland. We merken dat er een aantal
zaken rondom de TSO en BSO nog niet helemaal helder is. Daarom hebben we Kinderworld
uitgenodigd om deze ochtend uitleg te komen geven over hun werkwijze. Verzamel dus, voor zover
mogelijk, al uw vragen tot 2 december en drink dan gerust een kop koffie of thee mee in het in het
BSO-lokaal (08:30-09:00 uur).
Ouderbijdrage
Velen van u hebben het blauwe briefje al ingeleverd en/of de ouderbijdrage zelf overgemaakt.
Helaas hebben we van een aantal van u nog helemaal geen reactie of betaling
ontvangen. Wilt u dit nakijken en de ouder- (en kamp)bijdrage alsnog
overmaken op NL07 ABNA 0466759002 t.n.v. St. Prisma MR De Ark te Almere,
onder vermelding van de naam van uw kind + de groep + ouderbijdrage
schooljaar 2015-2016. Bij voorbaat dank.
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Sinterklaas
U heeft vorige week de brief ontvangen over het Sinterklaasfeest op De Ark.
Er is 1 foutje in geslopen… donderdag 4 december moet natuurlijk
donderdag 3 december zijn. Op 30 november zal de theatergroep Hilaria de
Sintviering inluiden door middel van een Sintvoorstelling. Dit zal in de
middag gebeuren in de speelzaal. De kinderen worden gewoon in de klas
verwacht en zullen met hun eigen juf en meester naar de grote gymzaal
lopen. Om 15:15 uur kunt u hen gewoon weer bij school ophalen.
December is een drukke maand. Op 4 december gaan we na de Sintviering de school in de
kerststemming brengen. Helpt u mee met het opruimen en opnieuw versieren? Bij de klas hangt een
lijst waarop u zich kunt opgeven. Alvast bedankt.
Uw kind BOFT op De Ark
Groep 5 is dit afgelopen maandag gestart met het BOFT project in. Zoals eerder aangekondigd wordt
het project georganiseerd vanuit de Schoor en geïnitieerd door stadsdeel Almere Haven.
BOFT gaat over de gezondheid van kinderen. In dit project staat de BOFT-boodschap centraal. Deze
boodschap is van belang voor alle kinderen, met en zonder overgewicht. Het gaat erom gezond te
blijven door een gezonde leefstijl aan te wennen. Het gaat dus niét om calorieën tellen of om diëten.
De focus ligt op bewegen, water drinken, ontbijten, fruit eten en het advies om regelmatig te eten.
Dit blijft dus dicht bij wat er op de
school al gebeurt. De boodschap is
positief: Van gezond eten blijf je gezond
en van bewegen word je vrolijk!
BOFT staat voor:
Beweeg elke dag!
Ontbijt elke dag!
Fruit eten en fris water drinken, houden
je fit!
Tv en PC, zeg wat vaker nee!

Extra bijlagen
▪ Deze maand geen extra bijlagen.

