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Kalender
31 oktober
1 november
2 november
7 november
8 november
9 november

Pannenkoekenfeest
Luizenpluizen
Bliksemstage groep 7 & 8
OR vergadering
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Nationaal schoolontbijt +
ontruimingsoefening
11 november Sint Maarten + onderhoud
Wilgenpark

17 november Klasse(n)optreden groep 4
22 november Koffieochtend (08:30 – 09:30 uur)
22 november Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk Irma Kreike
24 november Maandbrief no. 3 komt uit
29 november Schoen zetten
30 november Laatste werkdag Ruth Sances
1 december
Sintviering (continurooster)

Vanuit Team
De eerste zeven weken van het schooljaar zitten erop. De kinderen hebben al enorm veel geleerd en
we zijn erg tevreden over de start die we met elkaar hebben gemaakt als nieuw team. Naast de
lesgevende taken hebben we ook andere schooltaken en hebben er ook al veel andere activiteiten
plaatsgevonden: omgekeerde 10-minuten gesprekken, OR- en MR vergadering, schoolfotograaf,
koffieochtend, Club-O bijeenkomst, startfeest, landelijke staking,
Kinderboekenweek en de VO informatieavond. Veel activiteiten waarbij
wij en de kind(eren) regelmatig uw inzet en betrokkenheid nodig
hebben. Langs deze weg willen we alle ouders die in deze eerste
periode aanwezig waren, zich hebben ingezet en ons ook hebben
gesteund bij de staking hartelijk bedanken. We hopen van harte dat de
ouderbetrokkenheid- en participatie dit schooljaar verder zal groeien.
Verder is eerder deze maand de directiewissel aangekondigd. U heeft afgelopen woensdag kennis
kunnen maken met Tjesjen Kuiper-Douma, onze nieuwe directeur. Voor de ouders die er niet bij
waren, stelt zij zich in de bijlage kort aan u voor. Juf Tjesjen haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag om de week. Zij is vanaf maandag 30 oktober uw eerste aanspreekpunt voor
wat betreft de algemene schoolzaken. Juf Ruth zal nog vier weken op De Ark werken voor de
overdracht en afronding. Haar laatste werkdag is op donderdag 30 november.
Tot slot hebben we in overleg met Stichting Prisma kunnen regelen dat meester Mark dit schooljaar
tijdelijk extra uren krijgt op de maandagmiddag. Op deze manier kan ook groep 4 profiteren van zijn
gymlessen. Daarbij krijgen alle kinderen vanaf 30 oktober op de maandag en de woensdag weer 2x
40 minuten gym. Houd u hier a.u.b. rekening mee. Deze afspraak geldt tot de zomervakantie en we
zijn er erg blij mee.

Vanuit de MR
Deze maand geen nieuws. De volgende vergadering is op 23 november.
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Uitreiking cheque Kinderboerderij De Stek
Het startfeest was dit jaar weer geslaagd. Het programma liep
door de regen en de snelle verkoop van de hapjes anders dan
gepland, maar langs deze weg willen we u bedanken voor uw
aanwezigheid, de gezelligheid en uw bijdrage om dit feest tot
een succes te maken. We hebben een mooie opbrengst van
totaal € 595,- . Hiervan hebben we € 300,- gedoneerd aan
Kinderboerderij de Stek. Een van hun cliënten, Quincy, vond het
geweldig om de cheque in ontvangst te mogen nemen. De rest
van de opbrengst besteden we aan extra leesboeken voor de
kinderen in de klas.

Kinderboekenweek
Ook dit jaar was de Kinderboekenweek weer geslaagd. Heeft u de foto’s en
het filmpje al op de facebookpagina gezien?
https://www.facebook.com/pcb.deark . U hoeft geen account te hebben om
deze te bekijken. De winnaars van de gouden en zilveren griffels/penselen
waren de afgelopen week te bewonderen op de Wall of Fame in de open
ruimte. Het was fantastisch om te zien hoe de kinderen blij en enthousiast
reageerden toen de namen van de winnaars bekend werden gemaakt. Trots
waren ze op hun klasgenootjes. En wij zijn super trots op hen. Wat een
kanjers!

Brand/ontruimingsoefening
We houden twee keer per jaar een brand/ontruimingsoefening op school. Een keer is gepland en
wordt vooraf aangekondigd en de andere keer is niet gepland. Dit noemen we ook wel de
onaangekondigde oefening. De aangekondigde oefening zal op donderdagmiddag 9 november
plaatsvinden. Wij zullen de kinderen van te voren informeren en instructies geven. Bij een
brandoefening zijn er altijd BHV’ers (bedrijfshulpverleners) nodig. Juf Daniëlle, juf Paulien en juf
Irene zijn onze BHV’ers. Zij volgen elk jaar de herhalingstraining, zodat ze op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen. In januari zullen juf Petra en juf Laura de basistraining volgen, zodat zij ook
geschoolde BHV’ers zijn.

Bibliotheekpas
Alle kinderen tot en met 18 jaar kunnen gratis lid worden van de nieuwe bibliotheek. U kunt via
school een bibliotheekpasje voor uw kind(eren) krijgen. Alleen leerlingen die nog geen lid zijn van de
nieuwe bibliotheek krijgen een pasje. Het bibliotheekabonnement is een zilveren abonnement; dat
wil zeggen dat de kinderen op hun kaart tien boeken, tijdschriften of audiovisuele media zoals cd’s en
dvd’s kunnen lenen. In de bijlage een brief met meer informatie hierover. Als u namelijk niet wil dat
uw kind lid wordt van de nieuwe bibliotheek dan kunt u dit van tevoren aangeven.
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Pannenkoekenfeest
Op 31 oktober wordt Halloween gevierd. Voor alle kinderen uit Haven die Halloween eng vinden en
geen fijn feest, vieren we dinsdagavond bij Hart voor Haven een PANNENKOEKENFEEST!
Alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn hartelijk welkom! Het pannenkoekenfeest is in basisschool
‘De Ark’, op dinsdag 31 oktober van 17.30 tot 19.00 uur. Broertjes, zusjes en ouders zijn ook van
harte welkom! Komen jullie ook gezellig pannenkoeken eten?! Geef je snel op
via www.hartvoorhaven.nl

Oproep
Beste ouders,
De vrijwilligersgroep Kleinschalig natuurbeheer Uithof onderhoudt regelmatig het Wilgenp@rk.
Er wordt gewerkt op de 3e zaterdag van de maand van 10:00 -12:30 uur. Tussendoor is er tijd voor
koffie/ thee /vruchtensap en koek. In 2017 zijn nog het de volgende werkochtenden gepland:
 11 november
 in de kerst vakantie
We verzamelen met de werkzaamheden bij de parkeerplaats van de
basisschool aan de Uithof.
Helpt u mee? Opgeven kan via Bep van Mil / Tel. 06 45914171

Pleegouders gezocht
Woensdag 1 november start landelijk de ‘Week van de Pleegzorg’. Pleegzorg Nederland zet hiervoor
de actie ‘doneer je schoolhek’ in (die door Pleegzorg Vlaanderen is ontwikkeld en succesvol ingezet).
De bedoeling is dat zoveel mogelijk scholen een banner (50 x 200 cm) aan het schoolhek hangen met
een oproep om pleegouder te worden.
Omdat de gemeente Almere en pleegzorg aanbieder Vitree juist deze week zijn gestart met een
nieuwe campagne 'Almere zoekt pleegouders' bevelen we deze schoolhek actie speciaal
aan! Met hulp van de Almeerse scholen kunnen we de campagne in onze stad extra kracht bij zetten.
Hard nodig!
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland
19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en achttien jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk
niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is
gedaald. Zo wachten in onze regio nu 49 kinderen op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe
pleegouders hard nodig!
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Junior Innovation Challenge
Groep 7 gaat op vrijdag 27 oktober naar de (halve) finale van de
Junior Innovation Challenge. Stemt u ook onze kanjers met hun
‘diabetes alarm’. Dat kan via deze link:
http://www.juniorinnovationchallenge.nl/candidate/details/15066/

Herfstvakantie-activiteiten in de Architectuurstudio van KAF
Kom je ook LEGO-en in de herfstvakantie?
De herfstvakantie staat weer voor de deur; je hoeft je natuurlijk niet te vervelen, want in de
Architectuurstudio staan we op jou te wachten met bakken en tasjes vol met LEGO®steentjes.
Dus heb je zin in een bizarre uitdaging, meld je dan aan en speel en bouw mee.
We zijn er voor jullie van dinsdag- tot vrijdagmiddag, van 14:00 tot 17:00 uur.
Elke dag is er een andere opdracht; laat je talent zien en wie weet komt jouw gebouw wel op ons
Instagram account met de tag #KAF_architectuurstudio!
Wanneer:
24 t/m 27 oktober
Hoe laat:
14:00 -17:00 uur
Hoeveel kost het:
Kosten: € 3,00 (incl. glaasje limonade)
Hoe doe ik mee:
Aanmelden per mail ticketshop@kaf.nl
Meer info? Kijk op www.kaf.nl/herfstvakantie
Architectuurstudio, KAF EXPO
Geopend: Dagelijks van 10.00-21.00 uur en op zondagen van 12.00-17.00 uur
Adres: KAF, Esplanade 10, Almere Stad
Programmering: www.kaf.nl/architectuurstudio Zie ook de bijlage.

Wist u dat…


We nog 2 vacatures hebben openstaan:
 Leerkracht groep 7. Juf Beate is om privé reden besloten te stoppen op De Ark. In de
bijlage de vacature die zowel intern als extern verspreid zal worden.
 Contactpersoon
 Als contact/vertrouwenspersoon vervult u een spilfunctie in het borgen en
bevorderen van de veiligheid op school. U bent het aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en collega’s die niet samen meer tot een oplossing kunnen
komen. Met uw objectieve en professionele blik zoekt u naar een oplossing
voor hun klacht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.

Extra bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Voorstellen nieuwe directeur
Flyer pannenkoekenfeest
Nieuwe bibliotheek
Flyer Architectuurstudio van KAF
Vacature groep 7

