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Kalender
26 dec – 8 jan Kerstvakantie
9 januari Eerste schooldag na kerstvakantie
10 januari Start Citoweek groep 8
11 januari Luizenpluizen
18 januari Koffieochtend

24 en 26 januari uitstroomgesprekken groep 8
23 januari Start Citoweek week groep 2 t/m 7
27 januari Klasse(n)optreden groep 1 = verplaatst
27 januari Maandbrief 5 komt uit

Vanuit Team
Kerst
Dit jaar hebben we kerst op school gevierd. De weken na sinterklaas stonden in het teken van kerst.
In iedere groep hoorde je wel kinderen zingen, zag je kinderen prachtige kerstknutsels maken en
luisterden de kinderen naar het kerstverhaal.
De school was prachtig versierd, met dank aan de OR en
een paar extra ouders.
Afgelopen maandag was de kerstviering voor de kinderen in
de open ruimte. Heeft u genoten van het kinderkerstkoor?
Op het moment van schrijven is het kerstdiner nog niet
geweest, maar ongetwijfeld zal dat ook erg gezellig worden!
Kijk op onze facebook pagina voor meer foto’s
https://www.facebook.com/pcb.deark

Reünie
Woensdag 30 november bestond De Ark officieel 40 jaar. Dit hebben wij gevierd met oud-collega’s
en de oud-directeuren. Het was een gezellig samenzijn,
waarbij herinneringen werden opgehaald en er flink
bijgepraat kon worden.
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Personele zaken
Sinds 2016 is het lerarentekort in de grote steden verder gestegen. De nieuwe Wet Werk en
Zekerheid (WWZ) die 1 juli jl. is ingegaan heeft hier geen positieve invloed op gehad. Het is daarom
een enorme uitdaging om de openstaande vacatures en de vervanging van juf
Wendy wegens haar zwangerschapsverlof in te vullen. In de bijlage een brief aan
de politieke partijen waarin we als Stichting onze zorgen uiten over de gang van
zaken in het onderwijs. Laten we hopen dat hier gehoor aan wordt gegeven.

Eerder deze week hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal
kandidaten. We hopen z.s.m. uitsluitsel te krijgen, zodat we u een update kunnen
geven van de formatie per januari 2017.
Meester Mark is weer zo goed als mogelijk hersteld van zijn blessures en zal na de
kerstvakantie weer beginnen met werken. Vanaf februari lopen er twee stagiaires met hem mee op
de maandag. Verder zijn we in de afgelopen weken ook op zoek geweest naar een gymleerkracht
voor de woensdag. We doen dit in samenwerking met een andere Prisma school. In de eerste week
na de kerstvakantie vinden de sollicitatiegesprekken hiervoor plaats. Totdat er een nieuwe
gymleerkracht is, zullen we de gymlessen op woensdag zo veel mogelijk proberen in te vullen met
diverse clinics.

Taakspel thuis
Zoals u weet werken we sinds vorig schooljaar me Taakspel in de klas. Tijdens de informatiemarkt in
september heeft juf Hellen een workshop over Taakspel op school gegeven. Voor ouders die
geïnteresseerd zijn in Taakspel is er de mogelijkheid om in 3 avonden
geïnformeerd te worden over Taakspel in de klas en positief opvoeden
thuis. De cursus wordt op basisschool ‘de Lichtboei’ (ook een Prisma
school) gehouden tussen april en juni. Bij minimaal 10 aanmeldingen kan
de cursus ook op onze eigen school gegeven worden. Heeft u interesse,
geeft u zich voor 31 januari op via ark@prisma-almere.nl . In de bijlage
vindt u meer informatie over de cursus.

Koffieochtend
Op woensdag 30 november heeft een enthousiaste groep ouders bij elkaar
gezeten en hebben ze het één bedacht om de ouderbetrokkenheid op de
Ark nog meer te promoten. Er is een volgende datum gepland om meer
ouders te gelegenheid te geven om te komen. Dit keer is het een avond en
wel op donderdag 2 februari 2017 van 19.30 - 21.30 uur

Klasse(n)optreden groep 4
Groep 4 heeft op 9 december een prachtige uitvoering gegeven van het verhaal “Jij hoort bij mij” van
Max Lucado. Het was een leuke voorstelling en de
kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan.
Na de kerstvakantie stond het volgende optreden
op de planning, maar in verband met de cito is het
optreden van groep 1 verplaatst naar vrijdag 3
februari. Wijzigt u het a.u.b. in uw agenda.
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Vanuit de OR
Er is de afgelopen tijd nogal wat veranderd in de samenstelling van de ouderraad:
Ivonne Wessels en Marjolein Brinkmann zijn beiden gestopt en Ben Vodde neemt aan het eind van
dit schooljaar afscheid als O.R.-lid. Hiermee komen wij meteen als O.R. voor een paar uitdagingen te
staan:
1) een nieuwe voorzitter zoeken, Martin Baas heeft aangegeven dit wel op zich te willen nemen.
2) twee nieuwe O.R. leden zoeken, aangezien wij al 1 O.R. lid teveel hadden. Gelukkig hebben wij er
al eentje gevonden, namelijk Dave Roelvink.
Wij wensen Martin en Dave heel veel succes en plezier met hun nieuwe uitdaging en bedanken
Ivonne en Marjolein voor hun bijdrage.
Wij zoeken m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuw O.R. lid, ben jij bereid:
- je handen uit de mouwen te steken?
- vol nieuwe verfrissende ideeën?
- regelmatig beschikbaar (ook op de dinsdagavond i.v.m. vergaderingen)?
- ons gezellige O.R. team te komen versterken?
Meld je dan aan bij een van de O.R. leden ( Martin Baas, Ben Vodde, Gatoena Melkoemjan, Claudia
Ewaart, Richard Diepgrond, Dave Roelvink of Sharon Bommer) voor 14 januari 2017

Hart voor Haven
Op 24 december organiseert Hart voor Haven weer een extra kinderbijbelclub. Alle kinderen zijn van
harte welkom tussen 14:00-16:00u (let op, de tijden zijn dus iets veranderd)
U bent ’s avonds tevens uitgenodigd voor de
Kerstnachtdienst. Deze start om 21:00 uur op
De Ark.

Talentendag Jonger Oranje

In samenwerking met diverse Nederlandse profclubs vindt op donderdag 29 december een Jonger
Oranje Talentendag plaats in Topsportcentrum Almere. Hierbij nogmaals een e-mail over deze
Talentendag. Tijdens dit voetbalevenement kunnen uw leerlingen een fantastische voetbaldag
beleven! Wij zouden het zeer waarderen als u aandacht wilt schenken aan de Jonger Oranje
Talentendag onder uw leerlingen. In de bijlage meer informatie hierover.
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Kinderkerstspel tweede kerstdag 2016
Traditiegetrouw organiseren wij ook dit jaar voor de kinderen van de parochie/federatie van Almere
Stad, Haven en Buiten het kinderkerstspel. Het is ieder jaar een grote belevenis voor de kinderen,
hun ouders, grootouders en de rest van de familie. Uit ervaring weten we dat er niet alleen familie
op dit kerstspel afkomt, maar er zijn ook een aantal vaste belangstellenden.
Daarom willen we alle kinderen hierbij uitnodigen in het kerkcentrum
“De Lichtboog” (Klokkenluiderstraat in Almere Stad) voor het kinderkerstspel op tweede kerstdag
om 14.30 uur tot 15.15 uur. Zoals jullie van ons gewend zijn is er na afloop iets te drinken voor jong
en oud. We hebben in de hal allerhande kleding hangen en alle kinderen die komen mogen en
kunnen zonder oefenen meedoen. Je moet dan wel om ongeveer 14.00 uur komen.
We rekenen weer op een gezellige middag en hopen veel mensen te kunnen begroeten bij het
kinderkerstspel.
Namens de oecumenische werkgroep
“Kinderkerstspel tweede kerstdag”
R.J. Posthumus.

Wist u dat?





De OR en een aantal andere ouders een pluim hebben verdiend…ze hebben zich in de drukke
decembermaand ongelofelijk goed ingezet als hulpouder. Wat zag de school er fantastisch
uit tijdens de feestelijke activiteiten.
Groep 3 al bijna 200 lege flessen heeft opgehaald. We hopen dat de kinderen flink
doorsparen in de kerstvakantie.

Wij hebben meegedaan aan de Lak-aan –actie van Tijn. Kijk voor meer informatie op
https://kominactie.3fm.nl/actie/lak-aan Tijdens de kerstviering waren er zoveel sportieve
kinderen en ouders die hun nagels hebben laten lakken en een donatie hebben gedaan. Te
samen met de donaties van het collega’s doneren we als Ark € 250,- aan dit goede doel.
Hartelijk dank voor uw enthousiasme bij deze spontane actie.

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een aantal bijlagen ter informatie voor u:
1. Taakspel thuis
2. Brief politieke partijen
3. Brief Intraverte
4. Talentendag Jonger Oranje

