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Kalender
3 april
5 april
6 april
12 april
13 april
14 april

Bouw natuurlijke speelplaats
Open Dag
Verkeersexamen groep 7 (theorie)
Koffieochtend (leerplicht)
Paasviering (continuerooster)
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

16 april
18-19 april
18 april
21 april
21 april
24–28 april

2de Paasdag (alle leerlingen vrij)
IEP eindtoets groep 8
Opening feestweek
Afsluiting feestweek
Maandbrief no. 8 komt uit
Meivakantie

Vanuit Team
“Regels en grenzen maken van kinderen mooiere mensen”
Afgelopen woensdag zijn we met een groot deel van het team gestart met de Kanjertraining. We

zijn enorm geïnspireerd geraakt om met deze methode voor sociaalemotioneel leren aan de slag gaan. We zijn er nog meer van overtuigd
dat het spreken van 1 taal door school, kinderen en ouders het sociaal
leren van de kinderen naar een hoger niveau zal tillen.
We willen u daarom op het hart drukken om donderdag 11 mei bij de
ouderavond aanwezig te zijn. Het is ontzettend belangrijk om hier samen
met ALLE OUDERS in op te trekken.
Leerplicht

Donderdag 16 maart was het de Dag van de Leerplicht. Na een gesprek met de nieuwe
leerplichtambtenaar, hebben we besloten de koffieochtend van 12 april in het teken van de
leerplicht te laten staan. U krijgt een korte presentatie over de regels rondom de leerplicht en (luxe)
verzuim en kunt daarna in gesprek met de leerplichtambtenaar. Noteert u dit vast in uw agenda?
Jubileumviering

Nog maar 3 weken te gaan en dan is het zo ver….we hebben er ontzettend veel zin in 
In tegenstelling tot de informatie in de jaarkalender, in de bijlage het programma van de feestweek
ter informatie voor u.
School T-shirts

U kunt tot en met donderdag 30 maart een school T-shirt voor uw zoon/dochter bestellen. Het
blauwe T-shirt is voorzien van het Ark logo. Een mooie manier om straks met z’n allen als Arkers
gezien te worden. Wees er gauw bij, zodat uw kind zijn/haar T-shirt ook in de jubileumweek kan
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ontvangen. Kosten € 7,50 (direct bij bestelling betalen). De T-shirts zijn ook voor volwassenen te
koop à € 10,- Maatvoering: S - M - L - XL - XXL
Tekenfund

Vorige week heeft uw kind zijn/haar verkoopfolder voor TekenFund meegekregen. Zorgt u er
allemaal voor dat de winkeltjes deze week nog worden geopend, zodat u en uw familie en vrienden
bestellingen kunnen plaatsen. Er is voor ieder wat wils voor kleine en grote prijzen. Zoals u hieronder
kunt zien gaat de verkoop al heel goed. Vooral in groep 1…. Dank aan alle ouders die al een bijdrage
hebben gedaan voor ons goede doel: SCHOOLREIS 

U kunt de link van de webshop naar zo veel mogelijk mensen sturen. Denk aan uw familie en
kennissen maar u kunt de webshop ook delen op Facebook om zo nog meer mensen te bereiken.
SUCCES!
Wilgenproject

Wat was het fantastisch…..!!!
De kinderen hebben deze week kennis kunnen maken met de ontwerper van de natuurlijk
speelplaats: Jan de Wilgenman. We hebben gisteren mogen ervaren
hoe het is om een kunstwerk van wilgentakken te maken. De
kinderen waren erg enthousiast en hebben flink hun best gedaan.
Bent u ook zo trots op de kunstwerkjes van de kinderen? 
Langs deze weg willen we alle ouders die hebben geholpen nogmaals
bedanken, want het was echt wel een klus.
Op 3 en 4 april start Jan met de bouw van de speelplaats. De
kinderen van de bovenbouw zullen hier hun steentje aan bijdragen.
We kunnen nog wat extra handen gebruiken. Heeft u (of opa, oma,
oom of tante) een uurtje de tijd in de ochtend en/of middag, zou het
erg fijn zijn. U kunt zich opgeven via de leerkracht van uw kind. Op
maandagochtend is de kick-off bij de speelplaats met alle kinderen. U
bent ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
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Vanuit de MR
Wat is de MR en wat kan de MR voor u betekenen? De MR bestaat uit 2 leerkrachten (Michiel en
Eirin) en 2 ouders (Niels van Lingen, vader van Isa & Roàn én Mirjam Schipper, moeder van Eva). Zij
vertegenwoordigen de leerkrachten en de ouders. Mocht u dus ergens mee zitten, een opmerking
hebben, vragen, enzovoorts, schroom niet om op één van hen af te stappen of te mailen naar
mr@ark-almere.nl

Verkeersexamen groep 7




Hoe zit het met voorrang op kruispunten?
Wanneer ben je voetganger?
Hoe zit het met de regel: rechtdoor op dezelfde weg
gaat voor?

Dit zijn voorbeelden van vragen uit het VVN theoretisch
Verkeersexamen. Elk jaar doen de kinderen van groep 7 hier aan mee. Zo ook dit jaar.

Club-O
CLUB-O ‘OUDERS SAMEN’ brengt ouders met elkaar in contact om leuke dingen te doen, ervaringen
te delen over opvoeden, iets voor elkaar te betekenen en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan:
* Samen koken en eten
* Een speelmaatje zoeken voor je kind
* Iemand vinden die wil lezen met je kind
* Tips krijgen voor een leuke (sport)club
* Iemand vinden om samen leuke dingen mee te doen
* ……………………………………………………………………
En er is nog veel meer in te vullen op deze lijst.
Binnenkort gaat de Facebook pagina van Club-O-De @rk de lucht in. Hier kunt u verschillende
activiteiten vinden waar u aan mee kunt doen. Misschien heeft u zelf ook nog leuk ideeën. Tijdens de
volgende bijeenkomst kunnen we dit met elkaar bespreken. De volgende bijeenkomst is op vrijdag
31 maart om 8.30 uur in de speelzaal.

Avondvierdaagse
De OR is al druk bezig met de voorbereidingen voor de avondvierdaagse. Ook deze activiteit zal dit
jubileumjaar extra leuk worden. In de bijlage een brief met meer informatie en een overzicht van de
data waarop u uw kind(eren) vast kunt inschrijven voor de avondvierdaagse.

PCB “De Ark”
Middenhof 210
1354 EV Almere
Tel: 036 – 5310289
Email: dir.ark@prisma-almere.nl
website: www.ark-almere.nl

Schoolreis
Op 24 mei gaan we met z’n allen naar de Efteling. We krijgen al veel vragen over de ouders die mee
mogen, er worden zorgen geuit over de grootte van het park, of het jaarabonnement gebruikt kan
worden omdat het in de kosten scheelt, de aanwezigheid van toiletten in de bus etc. We kunnen u er
het volgende over vertellen:
 Begin april wordt bekend gemaakt welke ouders meegaan als hulpouders. De ouders die in
de MR en OR zitten hebben hierbij voorrang. Daarna maakt de leerkracht de keuze welke
andere ouders mee mogen op schoolreis. U wordt dus gevraagd en kunt zich niet opgeven.
 De Efteling is groot en daarom zullen alle kinderen in groepjes begeleid worden (ook de
groep 8 leerlingen). Het is fijn dat de Efteling is opgedeeld in verschillende rijken. Dit
betekent dat de jongste kinderen in
een afgebakend deel (bijvoorbeeld
het ‘Marerijk’) kunnen blijven. Op
deze manier is het zowel voor hen
als de begeleiders te overzien. De
grotere kinderen mogen uiteraard
met hun begeleiders ook naar de
andere Rijken.
 Fijn dat een aantal van u meedenkt
in de kosten. Echter het gebruik van
het jaarabonnement van uw kind is
niet handig, omdat we als scholen
een pakket (vervoer, entree en
lunch) via de busmaatschappij
inkopen. Maar bedankt voor het meedenken.
 Gebo Tours zal ons naar de Efteling brengen. Al hun touringcars zijn standaard uitgerust met
stoelgordels en een toilet in geval van nood. Eten en drinken tijdens de reis mag zolang de
begeleiding ervoor zorgt dat de touringcars schoon achtergelaten worden.

Herinneringen:
Digiduif

Denk u aan de aanmelding bij Digiduif. Er zijn nog zeker 20 leerlingen van wie de ouders nog niet zijn
aangemeld. De maandbrieven zullen na de meivakantie alleen nog maar op de website na te lezen
zijn of via Diguif. Uw inlogcode is bij de administratie of directie op te vragen.
Schoolvoetbal

Onze jongens en meisjes doen ook mee. Komt u hen ook aanmoedigen? Dit kan vanaf 13:30
uur bij FC Almere op:
 woensdag 29 maart
: jongens groep 5 & 6
 woensdag 5 april
: jongens groep 7 & 8
Ouderbijdrage

Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, laat het ons a.u.b. weten, zodat we samen tot een
oplossing kunnen komen waar nodig. Dit kan telefonisch of via de mail naar: Penningmeester@arkalmere.nl . Graag een cc naar ark@prisma-almere.nl
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Wist u dat?
 De wijkagenten extra surveilleren bij scholen in verband met gevaarlijk verkeerssituaties die
o.a. ontstaand door verkeerd gebruik van (invalide) parkeerplaatsen? Wees hier alert op. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
 Juf Malika, onze overblijfcoördinator, afgelopen week is getrouwd? Zij gaat met haar a.s.
man in België wonen en stopt in april met haar
werkzaamheden voor Kinderworld. We wensen haar veel
geluk en succes toe met haar nieuwe leven.
 Digiduif een

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
1. Programma feestweek 17 – 21 april
2. Flyer Open Dag 5 april
3. Flyer KBC 8 april
4. Brief Avondvierdaagse (A4D)
5. Rooster inschrijving A4D

