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Kalender
7 – 10 november Schooldammen
10 november Nationaal schoolontbijt
11 november Sint Maarten
12 november Intocht Sinterklaas
15 november Studiemiddag (gr 1 t/m 8 vrij)
16 november Studiedag (gr 1 t/m 8 vrij)

18 november School versieren
23 november Schoen zetten
25 november Klasse(n) optreden gr 4 = verzet
25 november Maandbrief
30 november Koffieochtend
30 november Family fotoshoot

Vanuit Team
Wegens een onverwachtse ontwikkeling in groep 2 hebben we eerder deze week moeten besluiten
de formatie aan te passen. Juf Minke, de nieuwe leerkracht van groep 2, heeft na 5 weken besloten
per direct te stoppen. Daarbij heeft juf Monique ook bericht gekregen over een langverwachte
operatie die dit schooljaar in 5 fasen zal worden uitgevoerd. Zij zal u hier in een apart Digiduif bericht
over informeren. Aangezien dit invloed heeft op de bezetting van de groep,
hebben we gekozen voor een interne wijziging van de formatie (zie hiervoor
de bijlage). Hierbij kiest een aantal collega’s er bewust voor om (tijdelijk)
meer te gaan werken of om zelfs van groep te wisselen, zodat we met z’n
allen de rust zoveel mogelijk voor de kinderen kunnen bewaken. Petje af!

Nationaal Sportontbijt & eetbaar lint
Op 9 en 10 november aanstaande starten tweehonderd leerlingen van drie scholen uit Almere Haven
aan een eetbaar lint. Basisscholen De Ark en De Polderhof willen zo samen met de Meergronden een
route door Almere Haven creëren waar men ieder seizoen iets eetbaars kan plukken. De scholieren
onderhouden dit eetbare lint samen met Landschapsbeheer Flevoland en met gemeente Almere.
Programma woensdag 9 november 2016, 10:00 uur
Waar:
De Meergronden: Marktgracht 65
Activiteit:
Aanplant fruittuin door leerlingen van de Meergronden

Programma donderdag 10 november, 09:15 tot 11:45 uur
Waar:
De Ark, Middenhof 210 + Polderhof, Buitenhof 93
Activiteit:
Planten van fruitbomen, besdragende struiken door leerlingen van basisschool De Ark
en de Polderhof.
Tijdens de plantdag worden de plantactiviteiten afgewisseld met sportieve activiteiten die door de
buurtsportcoach zijn georganiseerd
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Dit project wordt gekoppeld aan het nationaal sportontbijt. De kinderen van de bovenbouw (groep 5
t/m 8) zullen die ochtend een aantal sportclinics volgen bij Sport & Leisure aan de Markgracht en
zullen helpen met het planten van de fruitbomen en struiken. Let u erop dat uw kind zowel
sport/gymkleding meeneemt als ook kleding en schoeisel die vies mogen worden voor het planten.

Gym
Vanaf volgende week woensdag tot aan de kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8
clinics conditie- en weerbaarheidstraining. Let u erop dat de
kinderen net als bij de gewone gymlessen ook
gym/sportkleding en schoenen meenemen. Volgens
afspraken, mogen zij zonder niet meedoen. Dit geldt ook
voor de lessen op maandag.

Klasse(n) optreden groep 4
In de jaarplanning staat het klasse(n) optreden van groep 4 gepland op 25 november. We zijn tot de
conclusie gekomen dat het niet handig is in de Sinterklaasperiode, waarbij ook het podium in
Sintsfeer is ingericht. Het optreden wordt daarom verzet naar vrijdag 9 december. Daarna wordt het
podium in kerstsfeer gebracht.

Actief ouderschap
In het kader van Actief ouderschap zijn we dit schooljaar gestart met Club-O. Dit project is reeds van
start gegaan. Helaas was de opkomst bij de eerste bijeenkomst voor Verteltassen zeer teleurstellend.
We hebben ervoor gekozen dit project met ouders te annuleren. De kinderen van groep 5 en 6 waren
erg enthousiast en zij gaan zelf een verteltas maken. Het is erg jammer dat we de laatste tijd moeten
constateren dat de ouderbetrokkenheid steeds lager wordt. Ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld
hulp met vervoer naar (culturele) uitjes, zoals voor groep 5 die a.s. maandag naar een voorstelling
moet, maar waar niet voldoende vervoer voor is of uw aanwezigheid bij informatiebijeenkomsten die
we in het belang van uw kind(eren) organiseren. We begrijpen dat het soms lastig is oppas te regelen
of dat u moet werken, maar uw betrokkenheid is ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Uiteraard zijn we de ouders die wel (steeds) aanwezig zijn ontzettend dankbaar. Langs deze weg ook
een dikke pluim voor hen!

Jubileum






Vorige week zijn we gestart met de flessenactie. Wat zijn de kinderen enthousiast. In de
eerste week zijn er al 86 flessen opgehaald. Groep 3 heeft zelfs
een doel om met de hele klas wel 100 flessen op te halen. Wie
o wie zal hen overtreffen?
Om onze kinderen een ruimer en recenter aanbod aan boeken
te kunnen bieden gaan we volgende jaar investeren in een
nieuwe collectie van 250 boeken voor de kinderen. Dat is iets
meer dan 1 boek per kind. Het aanbod willen we graag uitbreiden. Bij deze doen we dan ook
een oproep. Heeft u leesboeken op zolder staan die er nog goed uitzien? Schenk deze dan in
het kader van het jubileum als cadeau aan de kinderen van De Ark. Dit cadeau mag u aan de
leerkracht van uw kind overhandigen. We zullen de boeken verzamelen en op niveau indelen
en verspreiden over de groepen 1 t/m 8.
Correctie op het bericht over de reünie in april. Deze is voor ALLE ouders, (oud) leerlingen,
(oud) leerkrachten en (oud) directeuren. Zie hiervoor ook de FB pagina. Details volgen nog.
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Familie fotoshoot
Op 30 november bieden wij u in samenwerking met de schoolfotograaf een familie fotoshoot aan. U
kunt dus met uw hele gezin op de foto en kunt hier al voor intekenen. De lijst hangt bij de
hoofdingang. Er staan al 3 gezinnen op de lijst. Wanneer 40 gezinnen hebben ingetekend, kan de
fotoshoot doorgaan. Schrijft u dus in en zegt het vooral voort.

Schoolafspraak
Kinderen die niet naar de overblijf gaan, mogen pas vanaf 13:05 uur het schoolplein op. Tot die tijd is
de overblijf namelijk verantwoordelijk voor de kinderen van de overblijf en kunnen zij geen overzicht
houden als hier ook andere kinderen rondlopen. Bespreekt u dit nogmaals met uw kind en houdt u
hier zelf ook rekening mee a.u.b. Verder in de bijlage een brief van Kinderworld over de TSO dit
schooljaar.

VO informatiebijeenkomsten
Vorige week is er een informatiebijeenkomst op school geweest voor de ouders van groep 6, 7, en 8.
Vanaf de week van 14 november kunt u met uw kind naar de bijeenkomsten op de scholen zelf. De
poster zullen we in de klassen ophangen, maar hieronder en in de bijlage meer informatie.

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een aantal bijlagen ter informatie voor u:
1. Wijziging formatie 2016-2017
2. TSO 2016-2017
3. VO informatiebijeenkomst Helen Parkhurst
4. Sinterklaas flyer
5. Droomspeelbus programma

