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Kalender
5 december Sinterklaasviering
9 december Klasse(n) optreden groep 4
9 december School versieren

22 december Kerstviering (continurooster)
23 december Maandbrief 4 komt uit
25 dec – 6 jan Kerstvakantie

Vanuit Team
Omroep Flevoland is een paar weken geleden op bezoek geweest bij Max en Anke de Vries (de eerste
directeur van De Ark en zijn vrouw) in hun huis in Zeeland. Zij hebben een mooi gesprek voor het
programma Blik op Toen met hen opgenomen. Oud-schooldirecteur Max de Vries komt aan het
woord in de afleveringen 8 en 9, die worden uitgezonden
op donderdag 1 en 8 december aanstaande (17.17 tot
17.27 uur, herhaling ieder uur tot middernacht). Deze
afleveringen gaan over de eerste basisscholen van Almere,
De Ark en De Bijenkorf.
'Blik op toen' is het geschiedenisprogramma van Omroep
Flevoland. Een nieuwe serie is begonnen op donderdag 13
oktober 2016. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van Almere komen in 12 afleveringen verschillende
mensen aan het woord die een rol hebben gespeeld bij de opbouw van Almere: de eerste bewoners,
de eerste winkeliers, de eerste schoolmeesters en de eerste jongerenwerker. Hun verhalen worden
geïllustreerd met oude foto's en filmbeelden. De serie wordt gepresenteerd door Aernout Pleket.
uitzending gemist: www.omroepflevoland.nl/kijken

Vanuit de MR
De eerste incasso van de ouderbijdrage is geweest. Een aantal van u heeft een mail van de
penningmeester ontvangen. Bij deze het vriendelijke verzoek om hierop te reageren of te voldoen
aan het verzoek uit de mail ofwel zelf de ouderbijdrage over te maken.

Koffieochtend
De koffieochtend van 30 november staat in het teken van de Club-O. Hieronder meer informatie.
Beste ouders van De Ark,
Op woensdag 30 november is er weer een bijeenkomst van Club-Ouderssamen. Deze bijeenkomst
zullen we met flink wat ouders praten over drie onderwerpen.
Als u zin heeft om te komen dan bent u van harte welkom.
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We starten om 8.30 uur met koffie en thee en zullen rond 9.45 uur afronden.
1) Ouderbetrokkenheid op De Ark vergroten, hoe doen we dat?
2) Facebookpagina voor Club-O voor ouders van De Ark
3) Meer tijd vrijmaken voor mijzelf. Ervaringen en tips uitwisselen.

Nationaal sportontbijt
Donderdag 10 november heeft De Ark meegedaan aan het Nationaal Sportontbijt. Dit hebben wij
gedaan om onze leerlingen te leren waarom gezond en rustig ontbijten zo belangrijk is. De ochtend
stond verder in het teken van sportieve workshops en is
gecombineerd met de aftrap van het eetbaar lint in Almere Haven.
In samenwerking met de Gemeente Almere, Landschapsbeheer
Flevoland, OBS De Polderhof en scholengemeenschap De
Meergronden hebben de bovenbouw leerlingen van De Ark
fruitbomen en bessenstruiken rondom de school geplant. In het
kader van het 40-jarig jubileum en ons motto om de kinderen meer
met hun hoofd, hart en handen te laten leren en werken, hebben
wij hieraan meegedaan. Een hele ervaring voor een aantal
kinderen. Zie de fotocompilatie van onze eigen kinderen in de
bijlage en onderstaande artikelen:


http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2165wonen/nieuws/1375589-leerlingen-planten-eetbaar-lint



http://www.landschapsbeheer.net/nieuws/nieuwsberichte
n/artikel/leerlingen-planten-eetbaar-lint-in-almere-haven/578

Kerst
Sinterklaas is nog steeds in het land. Toch willen we al wel vast informatie geven over Kerst.
Het ene jaar is het in de kerk, het andere jaar is het op school. Zo ook dit jaar: we vieren Kerst op
school. U krijgt nog meer informatie. Alvast wat praktische zaken: Op donderdag 22 december is er
in elke klas om 17:00 uur een kerstdiner. Daar hebben we uw hulp voor nodig!
Vanaf woensdag 7 december hangt er aan elke klassendeur een grote kerstboom. Hieraan hangen
papieren kerstballen. Op elke kerstbal staat iets wat u kunt maken/bereiden voor het kerstdiner.
Wanneer u denkt ‘Ja, dit wil ik maken voor de groep’, pakt u die kerstbal en schrijft de naam van uw
kind op de bal die eronder hangt. Zo zorgen we met elkaar voor een gezellig diner.
En heeft u nog goede, bruikbare kerstversiering over voor in de gangen van school, dan ontvangen
wij dit ook graag.
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AED defibrillator
Een hartstilstand…het kan iedereen overkomen! Een familielid, vriend, collega
of zelfs onbekende kan plotseling neervallen met een hartstilstand. Daarom
hebben alle Prismascholen sinds kort een AED gekregen. Met een AED binnen
handbereik hoeven omstanders niet te wachten tot een ambulance ter plaatse
is. De eerste 6 minuten zijn namelijk cruciaal wanneer een slachtoffer zijn/haar
bewustzijn verliest en dient er hierna snel gehandeld te worden. Zeker met de
toegenomen verkeersdrukte komt het steeds vaker voor dat een ambulance
op zijn vroegst na 10 tot 15 minuten ter plaatse is. Voor het slachtoffer is het dan vaak te laat. De
AED van De Ark hangt bij binnenkomst links van de hoofdingang bij de brandslag. De stickers hangen
op de deur en wij zullen in 2017 als team een training krijgen over het gebruik van het apparaat.

Familie fotoshoot
Tot op heden hebben nog maar een handje vol ouders zich ingeschreven voor de familie fotoshoot.
Zoals eerder aangegeven gaat het pas door bij minimaal 40 aanmeldingen. In verband met de
planning hebben we in overleg met de fotograaf besloten de fotoshoot vroegtijdig te annuleren. Het
is jammer, maar het was het proberen waard.

Herinnering schoolafspraken
Brengen van uw kind(eren):
 Het komt steeds vaker voor dat kinderen (en ouders) te laat op school komen. De kinderen
worden vervolgens even snel naar binnen ‘geschoven’. Dit kan een
keer gebeuren, maar wanneer het structureel gebeurt of 6x op een
ochtend tussen 08:30 en 08:45 uur, dan is het storend en niet meer
werkbaar voor de leerkrachten. Kom dus op tijd naar school. Er hangt
een verlengde instructie bij beiden ingangen (zie bijlage 1).
 Bent u een keer te laat? 1x op de bel drukken is echt voldoende.
 Wees u ervan bewust dat wanneer uw kind te vaak te laat komt, wij verplicht zijn dit op enig
moment te melden aan de leerplicht ambtenaar. Hetzelfde geldt wanneer uw kind te vaak
ongeoorloofd afwezig is.
Ophalen van uw kind(eren):
Groep 1 en 2
 Ma, di, do om 12:00 uur: a.u.b. buiten op het schoolplein wachten. De leerkracht loopt met
de kinderen naar buiten
 Ma, di, do om 15:15 uur: u mag uw kind(eren) binnen ophalen
 Woe 11:30 uur en vrij om 12:00 uur: u mag uw kind(eren) binnen ophalen
Groep 3 en 4
 Ma t/m vrij: a.u.b. uw kind(eren) zowel om 12:00 uur, 11:30 uur als om 15:15 uur buiten op
het schoolplein opwachten. De leerkracht loopt met de kinderen naar buiten.
Groep 5 t/m 8
 Ma t/m vrij: a.u.b. uw kind(eren) zowel om 12:00 uur, 12:30 uur als om 15:15 uur buiten op
het schoolplein opwachten. De leerkracht loopt met de kinderen naar buiten.
NB. We kiezen hiervoor om de rust in de school te bewaken en overzicht te kunnen houden.
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Weer lekker in je vel met sport en spel
Met ‘Weer lekker in je vel met sport en spel’ creërt Slim Fysio een vernieuwend aanbod waardoor ze
meer kinderen op een structurele wijze met plezier laten sporten en bewegen. Ze gaan werken met
een hele kwetsbare groep, bovendien heel jong en vaak nog onbekend met sporten en hebben een
breed palet aan sporten gecreëerd om zoveel mogelijk doorstroom te bevorderen:
- Slim Fysio Sport: beweegles (motoriek), eigenwaarde, conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie
- Bounz: trampolinespringen
- Flevo Phantoms: flag football
- Van Itterzon Sport: kickboksen, worstelen
- Almeerse Tafeltennis Club: tafeltennis
- Moves Dance Warehouse: dans, zumba
- SEC Survival: outdoorpark, fittesten
- Sport & Leisure: dans, fitness, judo, sport en spel
- Nog nader te bepalen sportaanbieders op individuele wens van de kinderen zelf.
Wanneer starten de eerste groepen?
Er starten in 2 jaar tijd 5 groepen. Elke groep heeft ruimte voor 8 tot 12 kinderen. De eerste groep
start op 9 januari 2017. Vervolgens zal er elk kwartaal een nieuwe groep starten. Wij geven na iedere
start een nieuwe startdatum door voor de volgende groep aan onze samenwerkingspartners.
Wil je alvast meer weten of ouders/kinderen aanmelden?
Het gemakkelijkst is om de contactgegevens van de ouders/verzorgers aan ons door te geven. Wij
nemen dan contact met de ouders op. Dit kan via ons email adres: info@slimfysiosport.nl of
telefonisch via 036 - 880 1191.
Kijk op http://www.cool2bfit.nl/ voor meer inhoudelijke informatie over het programma. Deze
website is voornamelijk gericht op ouders en kinderen.

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een aantal bijlagen ter informatie voor u:
1. Op tijd naar school
2. Cool2bFit met Slimfysio
3. Folder Cool2Bfit SF1
4. Folder Cool2Bfit SF2

