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Kalender
4 oktober Werelddierendag
5 oktober Start Kinderboekenweek
12 oktober 2de bijeenkomst Club-O
12 oktober Boekenmarkt (12:00 uur)
13 oktober Afsluiting KBW (14:15 – 15:15 uur)

17 – 21 oktober herfstvakantie
26 oktober Koffieochtend & luizenpluizen
28 oktober klasse(n)optreden groep 6
28 oktober maandbrief 2 komt uit
31 oktober Spreekuur (15:30 – 17:30 uur)

Vanuit Team
Week 5 van het schooljaar zit er alweer op. Erg fijn dat we goede start hebben gemaakt, waarbij
iedereen veilig en wel weer op school was. Meester Michiel is het
schooljaar gestart als vader van 2 jongens. Op 25 juli is zijn zoontje Sven
geboren. Nogmaals gefeliciteerd Michiel. We kunnen u ook vertellen dat
de vacature voor groep 2 is ingevuld. Vanaf 3 oktober zal Minke Bakker
ons team komen versterken en op maandag, dinsdag en woensdag
werkzaam zijn op De Ark. Juf Minke stelt zich zelf aan u voor:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Minke Christiaanse, en vanaf volgende week ben ik op maandag, dinsdag en woensdag
de juf van groep 2!
Ik ben 34 jaar en getrouwd met Fedor. Samen hebben we drie dochters: Talitha (9 jaar), Joëlle (6 jaar)
en Meira (5 jaar). We wonen in de bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Daar
zijn we eind 2014 komen wonen vanuit Friesland. Voor ons als gezin een hele
verandering! We woonden in Friesland in een klein dorpje met een bakker op
de hoek, een supermarkt(je) en een heuse snackbar ;-)
Mijn man is jeugdwerker in Christelijke gemeente de Wegwijzer en zo zijn we
in Almere terechtgekomen. Inmiddels hebben we het allemaal erg naar onze
zin! In mijn vrije tijd houd ik van spelletjes doen, erop uitgaan met Fedor en
lekker fietsen of wandelen.
Het afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest op basisschool De
Dukdalf in groep 1/2 en heb ik aan het einde van het schooljaar les mogen
geven aan gevluchte kinderen op de noodopvangschool.
Ik hoop dat ik me snel thuis zal voelen op de Ark! Hebben jullie vragen, loop
gerust even binnen voor een praatje.
Groetjes Minke
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Voor de formatie betekent dit het volgende:
 juf Monique blijft op donderdag en vrijdag gaat werken in groep 2, maar niet meer in groep 5
 juf Gabriëlla zal na de herfstvakantie ook op vrijdagmiddag werken in groep 5
 juf Laura zal haar functie als flexibele leerkracht oppakken ofwel zij zal op maandag-, dinsdag
en woensdagochtend werkzaam zijn in verschillende groepen en hier ondersteuning bieden.
In het geval een van de collega’s ziek is, zullen juf Laura haar ondersteuningswerkzaamheden
voor die dag vervallen en zal zij de groep van de zieke collega’s overnemen.
Verder zijn we het schooljaar ook gestart met een ander feestje – namelijk de bruiloft van juf Petra.

Beste ouders en kinderen,
Wat hebben wij het leuk gehad op 12 september. We zijn op school getrouwd!! We waren enorm
verrast door alle mooie outfits van de kinderen, de gezelligheid, alle mooie knutsels, de liedjes en het
leuke en feestelijke welkom van de kinderen. Het was een fantastisch feest!! Bedankt voor alle
gezelligheid en ook aan alle ouders bedankt die hierbij geholpen hebben. Het was geweldig!!!
Liefs, juf Petra en Robbert

Tot slot is Ruth (directie) tot en met 10 oktober afwezig vanwege een studiereis naar Amerika met
een groep directeuren, bestuurders en beleidsmedewerkers van o.a. Stichting Prisma. Deze reis is
gericht op onderwijsinnovatie & ICT en houdt in dat er bezoeken afgelegd zullen worden aan
gastscholen en instituten waarin kennis wordt gemaakt met verschillende concepten waarin
leraargedrag centraal staat in relatie met goed onderwijs en ICT-gebruik. Gedurende deze periode is
juf Eirin (leerkracht groep 3) het eerste aanspreekpunt voor dringende zaken. Overige vragen en
zaken kunt u zoals gewoonlijk met de leerkracht van uw kind bespreken en anders mag u een mail
sturen: ark@prisma-almere.nl. Deze zal Ruth onregelmatig lezen, maar proberen z.s.m. te reageren.
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Vanuit de MR
Het financiële jaarverslag 2015-2016 en de begroting 2016-2017 zijn beiden besproken en
goedgekeurd. De documenten staan ter informatie voor u op de website. Mocht u vragen hebben,
kunt u contact met ons opnemen: mr@ark-almere.nl
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Jennifer van Wielzen Mac Andrew (moeder van Bracha
uit groep 2) de taak van penningmeester overgenomen van Saskia Kouters. Langs deze weg willen
we Saskia nogmaals bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen we Jennifer succes met
haar nieuwe taak. Het mailadres voor vragen is gelijk gebleven: penningmeester@ark-almere.nl

Feestelijke jaaropening
Op de eerste schooldag hebben we het jaar feestelijk geopend. De jongerenband van Youth Port
heeft voor de muzikale begeleiding gezorgd. Het was werkelijk een feestje.

Informatiemarkt
Op 15 september werd de informatiemarkt gehouden. U kreeg deze avond meer informatie over
Club-O, de Verteltassen, het Wilgenproject, de MR, de nieuwe methoden voor lezen, aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, rekenstrategieën anno 2016, Taakspel, onze culturele plannen en het onderwijs
in groep 1 en groep 2. De opkomst was teleurstellend, maar langs deze weg willen we de ouders die
aanwezig waren hartelijk bedanken voor hun komst.

Club-O
In het kader van Actief ouderschap starten we dit jaar met Club-O en de Verteltassen. De eerste
bijeenkomst van Club-O, waar u eerder deze maand een uitnodiging voor heeft ontvangen, was
dinsdag na de kijkochtend. In de hal tegenover het administratiekantoor kunt u zien wat de
opbrengst is van deze ochtend plus hierbij een kort verslag:
"Het was gezellig, ontspannen en ongedwongen. Leerzaam en leuk om samen met andere ouders
van gedachten te wisselen. We vinden het een mooi initiatief en hopen dat de volgende keer meer
ouders komen. Zo leer je elkaar kennen en misschien kan je wel iets voor een andere ouder
betekenen."
In tegenstelling tot de jaarkalender is de volgende bijeenkomst op woensdag 12 oktober om 08:30
uur. Graag tot ziens.

Kinderboekenweek
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: “Opa’s en oma’s, voor altijd jong!”
Het belooft een leuke week te worden waarin we weer veel lezen en werken over het thema. De
school wordt mooi versierd en elke groep mag een theatervoorstelling gaan bekijken. Zoals elk jaar
houden we ook weer een boekenmarkt. Deze is dit jaar op woensdag 12 oktober. Hij start dit jaar om
12:00 uur. Zo kunnen alle kinderen van de onderbouw rond kijken en verkopen met hun eigen
ouders en hebben de kinderen van de bovenbouw iets meer tijd om te kijken naar boeken voor
zichzelf.
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Schoolfotograaf
In de 3de schoolweek was de schoolfotograaf op bezoek. Uw kind heeft vorige week een ticket
meegekregen met een inlogcode waarmee u de foto’s rechtstreeks bij de fotograaf kunt bestellen.
https://www.planbfotografie.nl/ .
Tot slot hieronder een herinnering van een aantal schoolafspraken:

Afmelden
In 2015 hebben wij een voicemail geïnstalleerd. De meeste van u zijn er al bekend mee, maar bij deze
nogmaals een herinnering. Wanneer u uw kind (eren) wilt afmelden, moet u dit voor 08:30 uur doen.
Spreekt u de voicemail in wanneer we in gesprek zijn of de telefoon niet kunnen aannemen. Na de
herfstvakantie kunt u uw absentie ook via Digiduif doorgeven. De leerkracht krijgt hier direct een
melding van. Let wel…ook hier geldt ook dat u de reden van afmelding duidelijk omschrijft.

Schoolplein
We lopen met de fiets of scooter aan de hand het schoolplein op
Honden mogen tot het begin schoolplein mee naar school

Communicatie
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van zaken die in en rondom de school en
de klas spelen. Het is echter belangrijk dat u hiervoor uw Digiduif account activeert. Lukt dit niet of is
er een andere reden waarom u dit nog niet heeft gedaan, laat het ons weten. We helpen u graag. De
ouders van alle nieuwe leerlingen ontvangen binnen een week na de start hun activeringscode of
voor nieuwe kleuters binnen een week nadat uw kind 4 jaar is geworden.

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.

AKT
Uw kind heeft een aantal folders meegekregen over het sportaanbod in Almere (Haven).
In de bijlage nog een brief ter informatie voor uw.

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een aantal bijlagen ter informatie voor u:
1. Ouderbrief AKT
2. Flyer KBC
3. Flyer Youthport jongensclub
4. Flyer Youthport chillout

