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Kalender
27 februari
9 maart
15 maart
20 maart
22 maart

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Kijkochtend
Club-O bijeenkomst
Spreekuur
Koffieochtend

22 maart
24 maart
24 maart
31 maart

Trek aan de bel
Klasse(n)optreden groep 2
Maandbrief no. 7 komt uit
Studiemiddag (gr 5 -8 vrij om 12:00u)

Vanuit Team
Elk schooljaar stromen er nieuwe leerlingen in op De Ark. Dit zijn met name nieuwe kleuters. Het is
elk jaar afwachten of we een extra een kleutergroep/instroomgroep kunnen starten. Dit jaar is het
haalbaar en komt er na de voorjaarsvakantie een instroomgroep in het oude BSO lokaal. Hiervoor
hebben we tot de zomervakantie een nieuw duo aangesteld:
 Ma, di, woe = juf Wilmy
 Do en vrijdagochtend = juf Anita
Juf Wilmy is een ervaren kleuterjuf en heeft al eens eerder op De Ark ingevallen. Juf Anita is
momenteel werkzaal op De Ark als begeleidster van een aantal leerlingen en heeft al meerdere
instroomgroepen binnen stichting Prisma gedraaid. Momenteel ook op De Olijfboom. Na de
voorjaarsvakantie start ook Juf Ilona op De Ark. Op de woensdag gaat zij in groep 3 werken en op de
donderdag en vrijdag in groep 4. De juffen stellen zich in de bijlage aan u voor.

Kijkochtend
Donderdag 9 maart organiseren wij weer een kijkochtend. U kunt in de klas van uw kind(eren)
meekijken en ervaren hoe er les wordt gegeven en hoe de kinderen de lesstof verwerken. De
kijkochtend duurt van 08:30 uur tot 10:00 uur. U kunt hier vanaf 1 maart voor intekenen via Digiduif.

Spreekuur
Maandag 20 maart houden wij spreekuur. U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen bij de leerkracht
van uw kind(eren). Het spreekuur duurt van 15:30 uur – 17:30 uur.

Jubileum


De flessenactie is ten einde. De opbrengst is € 160,25. Wat waren de kinderen fanatiek
met het inzamelen van de flessen. Groep 3 heeft hierbij de grootste bijdrage geleverd .
Hartelijk dank voor uw bijdrage hierin. En dank aan de moeder van Floor, Anne en de ouders
van Athina en Eleni die wekelijks de flessen voor ons wegbrachten.
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Na de vakantie gaan wij verder met acties en activiteiten in het kader van ons jubileum. We
starten met een tekenproject. Alle kinderen maken een leuke tekening en ouders en andere
familieleden kunnen van die tekening leuke artikelen (mokken, placemats, wenskaarten,
etc.) bestellen in het webwinkeltje van het kind. Meer informatie hierover volgt na de
vakantie.
Tot slot gaat het Wilgenproject in de maand maart van start. Zoals u weet wordt er voor de
kinderen een natuurlijke speelplaats gecreëerd naast de school. Zowel de kinderen als u
mogen hier aan meewerken. Meer informatie hierover volgt na de voorjaarsvakantie.

Club-O
De laatste bijeenkomst is wegens ziekte niet doorgegaan. Zoals beloofd hierbij een nieuwe datum:
Woensdag 15 maart om 8.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de speelzaal.

Trek aan de bel
Op woensdag 22 maart vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met
onder meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op
onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die
niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23 miljoen. Ook wij doen dit
jaar weer mee. Uw kind mag deze ochtend een toeter of trommel
meenemen om zoveel mogelijk herrie te maken op het plein EN in het
oranje gekleed komen naar school.

Schoolvoetbal
Elk jaar organiseert de KNVB een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van groep 5
tot en met groep 8. Onze jongens en meisjes doen ook mee. Komt u hen ook
aanmoedigen? Dit kan vanaf 13:00 uur bij FC Almere op:
 woensdag 1 maart
: jongens groep 7 &8
 woensdag 15 of 22 maart
: meisjes groep 7 & 8 *
 woensdag 29 maart
: jongens groep 5 & 6 *
* We kunnen nog coaches gebruiken voor het meisjesteam en gr 5/6 team.
Wordt u al enthousiast, meld u zich dan aan bij meester Michiel of juf Daniëlle.

Wetenschap & Techniek
Young Engineers is een Amstelveense organisatie met nationale lesgeef ambities op het gebied van
wetenschap en techniek voor kinderen. Ze opereren al in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere met als doel de
jeugd enthousiast te maken voor wetenschap en techniek.
Young Engineers Flevoland organiseert op 20 en 21 februari de
Bricks dagen. Young Engineers Bricks dagen draait om de wereld
van wetenschap en bouwkunde. Naast het bouwen van allerlei
geweldige modellen met LEGO® stenen, gaan ze ook spelletjes
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doen, buiten spelen, informatieve filmpjes bekijken en vooral veel plezier maken.
 Voor leeftijd: 6 – 11 jaar
 Kosten: € 60, Wanneer: maandag 20 en/of dinsdag 21 februari 10:00-16:00 (lunch en tussendoortjes
inbegrepen)
 Waar: Buurtcentrum EveNaarHuis Almere Buiten, Sumatraweg 352, 1335 JM Almere
Inschrijving voor 20 februari
http://flevoland.youngeng.nl/legodag_20_feb
Inschrijving voor 21 februari
http://flevoland.youngeng.nl/lego_dag_21_feb

Mega Sport & Speldag
Namens de nieuwe buurtsportcoach van Almere-Haven (Bianca Fitz) hierbij een uitnodiging voor een
‘Mega Sport & Spel’ dag op woensdag 22 februari. De Mega sport & spel dag begint om 11.00 uur en
duurt tot en met 15.00uur in de gymzalen van de Meergronden. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar
zijn welkom om te komen sporten met de nieuwe Combinatie functionarissen van stichting De
Schoor. De sporten die worden aangeboden zijn zeer divers. De kinderen kunnen deelnemen aan
Inline skaten, Free-running, budosporten en verschillende zaalsporten. Uiteraard zijn de ouders,
oma’s, opa’s en verzorgers welkom om te kijken naar de sportende kinderen. In de bijlage vindt u
meer informatie.
Wist u dat?
Wij als team gaan starten met de Kanjertraining? We nemen u hier graag in mee en organiseren
daarom een bijeenkomst voor alle ouders op donderdagavond 11 mei om 19:30 uur – 21:30 uur.
Noteert u de datum vast in uw agenda? Voor meer informatie over de Kanjertraining kunt u terecht
op www.kanjertraining.nl

Extra bijlagen
Ook deze maand hebben wij een extra bijlage ter informatie voor u:
1. Even voorstellen
2. Brief GGD – Opvoedcursus
3. Mega Sport en spel dag

