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Kalender
3 + 4 juli
Pre-adviesgesprekken gr 6 + gr 7
14 juli
Rapport + groepsverdeling mee
17 - 21 juli 10-min gesprekken gr 1-5
17 juli
Wisselmiddag

18 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Afscheidsmusical gr 8
Laatste schooldag gr 8
Jaarafsluiting (BBQ)
Maandbrief 11 komt uit (alle lln vrij)

Vanuit het team
In tegenstelling tot de kalender een wijziging in de plannen. Zie hierboven.
Achter de schermen zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Denk hierbij aan de jaarplanning/kalender, de groepsindeling en niet geheel onbelangrijk de
formatie. We hebben de vacatures kunnen invullen. Juf Tessa en juf Simone komen onze team
volgend schooljaar in de onder- en midden/bovenbouw versterken. Helaas is er deze week nog een
fulltime vacature bij gekomen. Juf Gabriëlla gaat ons namelijk verlaten. Zij legt hieronder zelf uit
waarom.

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Na 2,5 jaar werken en daarvoor al 1,5 jaar stage ga ik de Ark verlaten. Ik heb, samen met
mijn ouders en man, de kans gekregen om onze droom na te jagen. Daarom gaan we
verhuizen naar Zeeland en ben ik niet langer in staat om op de Ark te werken. We hebben
daar een prachtige boerderij gekocht met een molen op het terrein. Het is de bedoeling dat
we daar een heel veelzijdig bedrijf gaan beginnen. Denk aan een camping, restaurant, winkel
en natuurlijk iets met paarden.
Ik zal in de toekomst zeker nog een keer langs komen op de Ark, maar jullie zijn uiteraard ook
allemaal welkom bij ons!! Heel veel geluk en succes in jullie toekomst. Wij gaan dat geluk in
elk geval snel tegemoet.
Liefs juf Gabriëlla
De vacature voor de bovenbouw is al verspreid en de komende week zullen we gesprekken voeren,
in de hoop voor 14 juli de formatie rond te krijgen.
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Verder hebben we goed en minder goed nieuws over juf Martine. Juf Martine is zwanger van haar
derde kindje. Erg fijn uiteraard. Deze zwangerschap is echter erg zwaar. Juf Martine is al een paar
weken ziek en zal niet terugkeren voor de klas tot na haar bevalling. Hieronder een toelichting van
haarzelf:

Beste ouders,
De meeste van jullie weten dat ik al twee lieve jongetjes thuis heb. Tijdens die
zwangerschappen heb ik me altijd misselijk en moe gevoeld en had ik ook een lage
bloeddruk. Nu bij de derde zwangerschap lijkt alles extremer te zijn en lukt het me niet meer
om te werken. Soms lig ik een hele dag op de bank en helaas ben ik ook al een paar keer
flauwgevallen. Tsja je moet er wat voor over hebben om lieve kinderen op de wereld te
zetten. Veel mama’s zullen dit herkennen. Voor de vakantie zal ik niet meer werken en na de
vakantie kijk ik samen met de Arbo arts weer verder, maar zal ik in ieder geval geen klas
opstarten. In oktober gaat mijn zwangerschapsverlof in en 12 november ben ik uitgerekend.
Ik weet niet of ik jullie voor die tijd nog zie, maar anders alvast een hele fijne vakantie
gewenst!
Hartelijke groeten,
juf Martine
Vanuit de MR
Wegens verhuizing, hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we een vacature voor
een penningmeester. Wie o wie heeft interesse is een nieuwe uitdaging? Voor meer informatie, kunt
u contact opnemen met de MR: mr@ark-almere.nl of penningmeester@ark-almere.nl

Feestelijke jaarafsluiting
Op 20 juli sluiten we het jubileum jaar feestelijk af met een barbecue voor alle leerlingen, ouders en
verzorgers. In de bijlage een brief met meer informatie hierover.

Vakantiebieb
Lezen in de vakantie is leuk en slim…
Binnenkort start de zomervakantie. Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind je
meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin. Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in
de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en
AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 1 juli
komen hier de e-books voor volwassenen bij. De
VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.
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Sportief de zomer door.
Sportivun organiseert van 28 augustus t/m 1 september een multi-sport dagkamp voor kinderen van
4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s
middags bezig met sporten, spelen en lol trappen.
Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken. Als het lekker weer
is, gaan we daarnaast naar buiten om bijvoorbeeld een waterballonnengevecht te houden!
In de bijlage vind je de flyer van het multi-sport dagkamp in Almere. Meer informatie over het multisport dagkamp is te vinden op http://www.sportkampenvansportivun.nl/almere

Wist u dat?
 We een nieuwe muziekinstallatie hebben met prachtige boxen en microfoons? Dit met dank
aan de ouders van Donna uit groep 7.
 Een aantal OR leden de patio weer onkruid vrij
heeft gemaakt. Het ziet er weer prachtig uit.
Bedankt Martin, Gatoena en Mariska.

Extra bijlagen
1. Eindejaar BBQ
2. Jumbo Sparen
3. Vakantiebieb
4. Flyer dagkamp

