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Kalender
1 juni
2 juni
5 juni
6 juni
7 juni
7 – 9 juni

Laatste dag Avondvierdaagse
Studieochtend OB (gr 1 t/m 4 vrij)
Tweede Pinksterdag (allen vrij)
Studiedag (allen vrij)
Studiedag OB (gr 1 t/m 4 vrij)
Kamp groep 7 & 8

12 juni
14 juni
21 juni
30 juni
30 juni

Start Cito week gr 1 t/m 7
Sportdag
Koffieochtend
Klasse(n)optreden groep 5
Maandbrief 10 komt uit

Vanuit het team
Achter de schermen zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Welke
leerkracht gaat in welke groep werken, wanneer plannen we studiedagen en activiteiten in? Vele
vragen waar we ons momenteel over buigen. Hierbij houden we o.a. rekening met de ervaringen van
het afgelopen jaar, aan- en afmeldingen van leerlingen, maar ook wijzingen in het team. Hierover
meer in de bijlage ‘personeel’.
Verder is Beate Wansinck deze week bij ons gestart als onderwijsassistent. Zij biedt ondersteuning in
een aantal groepen en stelt zich zelf even aan u voor.
Beste ouders,
Na mijn eerste weekje op de Ark weten enkele leerlingen al dat ik juf Beate ben. Ik ben
25 jaar jong en woon in Almere Hout. Nadat ik mijn Pedagogiek diploma heb behaald
ben ik een jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg, een half jaartje in de kinderopvang
en sinds februari werkzaam als onderwijsassistent. Met veel plezier zal ik tot de zomer
vier ochtenden in de week werkzaam zijn binnen deze gezellige school. Tot ziens!

Vanuit de MR
We hebben, als MR, het over allerlei dingen gehad. We zijn trots op alle ouders die hebben
meegeholpen bij de feestweek in april. Met name petje af voor de OR! Ook hebben we het over
onderwijsinhoudelijke dingen, zoals de Kanjertraining gehad. De ouderavond was een enorm succes.
En wat betreft de ouderbijdrage: fijn dat er zoveel ouders reactie hebben gegeven op de vorige
herinnering. We hopen op een fantastische dag in de Efteling!
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Ouderavond Kanjertraining

Ontzettend fijn dat er zoveel interesse was voor de ouderavond. Echter jammer dat niet alle ouders
die zich hadden opgegeven er bij waren. Het was een geslaagde avond en we zullen u van tijd tot tijd
op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Tot aan de zomervakantie zullen de leerkrachten
verder gaan met de Kanjertraining. De ouderles waar we het al eerder over hebben gehad zal in het
nieuwe schooljaar worden gegeven. Hier ontvangt u t.z.t. nog een uitnodiging voor. In de bijlage
alvast een samenvatting voor u n.a.v. de ouderavond. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht
van uw kind.

Tekenfund
Dankzij al uw aankopen hebben we € 1.030,- opgehaald voor het schoolreisje. Wat fantastisch!!!

Schoolreis
Nog een paar nachtjes slapen dan is het zover. In de bijlage een brief met
belangrijke informatie voor u over het schoolreisje van a.s. woensdag. We gaan er een mooie dag van
maken.

Herinnering Avondvierdaagse
Heeft u zich al opgegeven? De OR kan uw hulp namelijk goed gebruiken tijdens de avondvierdaagse.
De OR heeft groots uitgepakt. Het wordt een heus feest!
Vergeet u niet dat de kinderen van groep 1 – 4 de vrijdag na de avondvierdaagse vrij zijn in verband
met een studiedag. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben gewoon les, maar mogen om
09:30 uur starten.
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Sportdag
In het kader van het jubileum pakken we dit jaar ook flink uit voor de sportdag. De sportdag wordt
dit jaar in samenwerking met De Schoor en Slimfysio georganiseerd. Het wordt een geweldige dag
waar we uw hulp goed bij kunnen gebruiken. In de bijlage meer informatie hierover.

Koffieochtend
Vorige maand is de koffieochtend met de leerplichtambtenaar door omstandigheden niet door
gegaan. Op woensdag 21 juni proberen we het nogmaals. De leerplichtambtenaar zal een presentatie
geven en u krijgt nogmaals de gelegenheid om vragen te stellen. Zoals gewoonlijk duurt de
koffieochtend van 08:30 – 09:30 uur. We hopen u allen te mogen ontvangen.
Wist u dat?
 We een nieuwe muziekinstallatie hebben met prachtige boxen en microfoons? Dit met dank
aan de ouders van Donna uit groep 7.

Extra bijlagen
1. Brief personeel
2. Brief schoolreis
3. Samenvatting Kanjertraining
4. Brief sportdag

