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NL07ABNA0466759002 t.n.v. de MR PCB De Ark

Kalender
2 – 6 feb
3 februari
10 februari
13 – 17 feb

Intekenen rapportgesprekken
Klasse(n)optreden groep 1
Rapport mee
Rapportgesprekken gr 1 t/m 7

15 februari Koffieochtend
17 februari Klasse(n)optreden groep 7
20-24 feb Voorjaarsvakantie

Vanuit Team
Het nieuwe jaar is begonnen en we zitten alweer helemaal in het ritme. Druk met de Cito en de
voorbereidingen voor de rapporten, genietend van de kinderen
en het mooie winterse weer. We hopen dat u net als wij goed
van start bent gegaan in 2017.
Zoals u weet ondergaat juf Monique dit schooljaar 5 operaties.
Zij is goed hersteld van haar eerste operatie en ondertussen zit
de 2de operatie er ook weer op. Juf Monique zal de komende
twee weken nodig hebben om te herstellen. We wensen haar
veel sterkte toe. Afgelopen dinsdag was de laatste werkdag van
juf Wendy. Zij gaat nu genieten van haar welverdiende verlof.
Juf Wendy neemt aansluitend aan haar zwangerschapverlof ook ouderschapverlof op. Dit betekent
dat zij in het nieuwe schooljaar pas weer start met werken. Het heeft wat voeten in de aarde gehad,
maar ondertussen zijn ook alle vacatures voor de groepen en gym ingevuld. De formatie ziet er als
volgt uit:






Groep 3: Juf Ilona start na de voorjaarsvakantie op woensdag. Tot die tijd werkt meester
Willem.
Groep 4: Juf Laura is gestart op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Ilona start na de
voorjaarsvakantie op donderdag en vrijdag. Meester Wierd werkt t/m 10 februari en juf
Monique in de laatste week
Groep 6: Meester Ron werkt tot de zomervakantie op donderdag.
Groep 7: Meester Ron werkt tot de zomervakantie op woensdag.
Gym op woe: meester Mark kan vanaf 1 februari alsnog zelf de gymlessen verzorgen

Tot slot een update voor wat betreft ons 40-jarig bestaan. Ons streven is elke maand aandacht te
besteden aan het jubileum. Dit kan groot of klein zijn:




Augustus
September
Oktober

: feestelijke jaaropening met de band van Thessa van den Hardenberg
: VLA-actie
: “Waar is watte” BB-project en interactieve voorstelling voor de OB
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November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

: Sportontbijt gecombineerd met de plantdag voor het eetbaar lint
: Reünie met oud-leerkrachten en oud-directeuren en het 1ste kerstdiner
: Gelukscadeau voor de Cito
: Bioscoop PCB De Ark; binnenkort mogen de kinderen hun kaartje reserveren
: Wilgenproject ter introductie van de bouw van de natuurlijke speelplaats
: Feestweek, inclusief de grote REÜNIE op vrijdagavond 21 april
: Schoolreis met alle groepen (1 t/m 8)
: Super sportdag i.s.m. Slimfysio en De Schoor
: BBQ ter afsluiting met u en de kinderen

Zoals u ziet staan de grootste activiteiten er nog aan te komen. We kunnen u vast 1 tipje van de sluier
geven….

Vanuit de MR
Wat fijn dat er al een flink aantal ouders de ouderbijdrage betaald heeft! We hopen dat de andere
ouders dit ook spoedig zullen doen. Mocht u het zijn vergeten, ontvangt u volgende week een
herinnering. We gaan namelijk in dit speciale jubileumjaar nog een hoop leuke dingen doen. Hierover
meer in de volgende maandbrief.

Hart voor Haven
Zondag 22 januari heeft Hart voor Haven de laatste kerkdienst gehouden op De Ark. We hebben als
team een symbolisch geschenk gekregen, omdat Hart voor Haven flink is gegroeid in De Ark. In hun
eigen woorden: ”Wat van de vruchten willen we met jullie delen en mogen jullie nu van gaan
drinken. Fruitshakes maken in de blender, het zijn net vitaminebommen ;-). Ik weet dat jullie er hard
aan werken om een gezonde school te zijn. Voor een gezonde cultuur is het belangrijk dat jullie als
team vitaal zijn. Dan kan dat ook doorgegeven worden aan kinderen en ouders. Een extra vitamine in
deze onrustige (zieke) tijd kan geen kwaad. Nogmaals hartelijk dank voor alles”.
We hebben al heerlijk genoten van de eerste smoothies en willen jullie langs deze weg nogmaals
bedanken. Onze samenwerking op andere fronten zetten we, zoals afgesproken, gewoon voort.
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Koffieochtend
De koffieochtend van 15 februari wordt verzorgd door Hart voor Haven. Hieronder een persoonlijk
bericht van de wijkpastor.
Als Hart voor Haven willen we ons inzetten voor de bloei van Almere Haven. Dat wil zeggen dat het
goed gaat in de gezinnen, met de kinderen tot en met de ouderen. Als wijkpastor zie ik er naar uit om
15 februari een kop koffie met jullie te drinken. Graag wil ik dan kort vertellen wie we zijn, en wat we
allemaal voor u kunnen betekenen. Om vervolgens name door te spreken over wat we voor/met u, uw
kind, en uw omgeving kunnen doen. Hopelijk ontmoeten we elkaar op woensdag 15 februari.
Met hartelijke groet,
Bert Noteboom | wijkpastor

Rapportgesprekken
In de week van 13 februari vinden de verplichte rapportgesprekken plaatst.Net als voorgaande jaren
zal er 1 avond zijn waarop er ook gesprekken worden gevoerd. Dit keer is dit op maandagavond 13
februari. U kunt vanaf 2 februari intekenen via Digiduif.

Toetsen
Binnen Prisma heeft een groep IB’ers en directeuren onderzoek gedaan naar de verschillende
eindtoetsen voor groep 8. Naast de Cito eindtoets kunnen Prisma scholen vanaf 2018 kiezen uit nog
2 andere eindtoetsen:
1. IEP
2. Route 8
Hierbij heeft IEP de voorkeur, omdat hun focus net als op De Ark ook ligt op het leren met hart,
hoofd en handen, het boekje er kleurrijker en overzichtelijker uitziet en de vraagstelling beter
aansluit bij de vraagstelling van de methode toetsen en de belevingswereld van kinderen. Dit zijn
slechts een aantal voordelen ten opzichte van de Cito.

In afstemming met de leerkrachten van groep 7 en 8, IB en de MR
hebben we besloten vanaf dit schooljaar aan het eind van groep 7
de IEP advieswijzer onderdelen af te nemen i.p.v. de CITO
entreetoets. In groep 8 nemen we de IEP eindtoets af i.p.v. de CITO
eindtoets. De eindtoets van IEP vindt plaats op 18 en 19 april 2017.
De ouders van groep 7 & 8 krijgen binnenkort een aparte brief
waarin meer informatie staat over de IEP toets.

In onderstaande filmpjes vast een korte introductie:
https://youtu.be/4YUdJY3UKZQ?list=PL1sWnTs345HK6GFVQJRAoNTBEo34QGRGO en
https://youtu.be/aum-KupBi3w?list=PL1sWnTs345HK6GFVQJRAoNTBEo34QGRGO
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Jeugdsport- en cultuurfonds – nieuwe normen
Zoals u weet kunt uw kind via het Jeugdsport- en cultuurfonds laten sporten of muzieklessen laten
volgen. Vanuit de gemeente zijn nieuwe cijfers bekendgemaakt die als richtlijn dienen voor het
aanvragen van een bijdrage bij het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. De gemeente vraagt om
120% van de bijstand als norm te hanteren voor het toelaten van betrokkenen tot vergoedingen .
Voorheen was dat 110%. Dat houdt in dat ouders een aanvraag mogen doen wanneer ze maximaal
het volgende verdienen: alleenstaande ouder: €1479.18; Paar: €1675,12.
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almere/

HERINNERING: 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 vorige
maandbrief kun u de brief terugvinden voor meer informatie over de cursus.

Leesboeken
Tja…..wat doe je als je zus vertelt dat de bibliotheek waar ze werkt in Lopik boeken wegdoet, omdat
ze failliet zijn. Meneer en mevrouw Tweebeke, een ouder echtpaar uit Almere
Haven, dachten direct aan onze kinderen en hebben in de afgelopen weken
een aantal tassen vol met boeken geschonken aan de school. Wij (team en
kinderen) zijn hen hier erg dankbaar voor en willen hen hierbij even in het
zonnetje zetten.

Wist u dat?
 Wij een Ark traditie eenmalig in ere gaan herstellen? Eerder in de maandbrief heeft u een
hint van ons gekregen. Ra ra ra….. ;-)
 De ouders van Donna (groep 7) zeer muzikaal zijn en a.s. zondag een jam sessie organiseren
in Brasserie Julia (voormalig Krab aan de haven) aan de Sluiskade 16-20 van 14:00 – 17:00
uur. Gaat u een kijkje nemen? Zo krijgt u vast een voorproefje van de afsluiting van het
jubileumfeest op 21 april… ;-)
Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
1. Flyer deeltijd PABO voor ouders

