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Vanuit het team
Wij zijn enthousiast begonnen dit jaar. Wij hebben de laatste
week van de zomervakantie hard gewerkt om de school
helemaal in orde te krijgen voor de start van het schooljaar.
Op 30 augustus hebben wij een studiedag gehad waarbij wij ’s
morgens een training met Chromebooks en Cool (een nieuwe
werkomgeving van Cloudwise) hadden. ’s Middags hebben wij
gewerkt aan onze visie. Wij zien uit naar een mooi, leerzaam
jaar, samen met alle kinderen en ouders.
Afscheid van meester Mark
Op dinsdag 25 september nemen wij afscheid van meester Mark. Meester Mark neemt ’s middags
onder schooltijd afscheid van de kinderen die les van hem hebben gehad.
Vindt u het leuk om meester Mark zelf gedag te komen zeggen, dan bent u vanaf 13.50 uur welkom.
Visietraject
Ons huidige schoolplan 2015-2019 eindigt in 2019. Het
team van de Ark wil het onderwijs ontwikkelen naar een
krachtige school die het beste uit de kinderen haalt. Dit
schooljaar werken wij aan een gezamenlijke nieuwe visie.
De nieuwe visie zal de basis zijn waar vanuit wij het
onderwijs op de Ark de komende jaren verder vorm gaan
geven. Dit doen wij onder begeleiding van Irene Westereng van “Pakkend Passend Onderwijs” uit
Veenendaal. Wij zijn geïnspireerd door de eerste twee bijeenkomsten en gaan gemotiveerd verder
bouwen aan onze Ark! Wij houden u op de hoogte.
Vanuit de MR
Voor de zomervakantie zijn er twee nieuwe MR-leden gekozen en benoemd. Helaas heeft één van
hen zich terug moeten trekken. Hierdoor is er een nieuwe vacature ontstaan. Vind je het leuk om
mee te denken over het beleid van de school en de belangen van de ouders daarbij te behartigen?
Dan is dit echt iets voor jou.
De MR vergaderingen worden ’s middags na schooltijd gehouden en vinden 6 keer per jaar plaats.
Tevens neem je deel aan de GMR (een bijeenkomst van alle MR-en van de Prisma-scholen), hier
worden onderwerpen besproken die voor alle Prisma-scholen van belang zijn. Deze vergaderingen
vinden iedere twee maanden plaats en zijn in de avond. Al met al een tijdsinvestering van gemiddeld
3 uur per week.
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Gelukkig is Tasja bereid om zich nogmaals kandidaat te stellen. Mochten er meer ouders zijn die zich
verkiesbaar willen stellen, dan zullen er opnieuw verkiezingen worden uitgeschreven. Aanmelden
voor de MR kan tot vrijdag 14 september via dir.ark@prisma-almere.nl. Voor verdere vragen kunt u
terecht bij de huidige MR-leden (Saskia Kouters, juf Hellen of juf Simone).
Namens de MR; juf Hellen, juf Simone en Saskia Kouters (moeder van Esther groep 6).
Veranderingen dit schooljaar
U heeft misschien in de jaarkalender al ontdekt dat bepaalde activiteiten niet meer in de kalender
staan, zaken gewijzigd zijn of u heeft nieuwe activiteiten ontdekt. Hieronder staan een aantal
veranderingen.
Jaarvergadering en informatieavond
Vanaf dit jaar is er geen jaarvergadering meer van de MR/OR. Op de website komen de notulen van
de MR, de OR-begroting en de jaarverslagen te staan. Zo bent u altijd geïnformeerd over wat er
besproken wordt op de MR en wat er met uw ouderbijdrage gebeurt.
Dankzij onze huidige communicatiemiddelen, waarin u regelmatig door de school en leerkrachten
geïnformeerd wordt over organisatorische en onderwijs zaken, vervalt de informatieavond.
Inloopochtenden met aansluitend koffiemomenten
Het is gebleken dat ouders het fijn vinden om op diverse momenten mee te kijken in de klas.
Daarnaast is er wel behoefte aan persoonlijke informatie over het onderwijs en andere zaken. Dit
schooljaar hebben wij vijf inloopmomenten op vijf verschillende dagen gepland. Deze momenten zijn
aan het begin van de ochtend. U kunt dan meekijken in de klas van uw kind(eren). Aansluitend is er
een koffiemoment voor de ouders, waarbij u de mogelijkheid hebt om met andere ouders in contact
te komen en met de directie in gesprek te gaan. Als er behoefte is aan uitleg over bepaalde
onderwerpen kunnen wij die op deze koffiemomenten ook plannen.
Schoolkamp en teambuildingdagen
Dit jaar gaat alleen groep 8 op schoolkamp. An het eind van vorig schooljaar was er een
oudermoment voor groep 7 waarbij uitgelegd is waarom wij het dit jaar anders doen. Groep 7 heeft
aan het begin van het schooljaar twee teambuildingsdagen. Een deel van de kosten wordt uit de
ouderbijdrage betaald.
Jaarpakket
1.Blauwe brief: ouderbijdrage
Wij hopen dat uw kind een mooi en leerzaam jaar zal hebben op de Ark. Naast het leren bieden wij
activiteiten aan waar een vrijwillige ouderbijdrage voor nodig is. De ouderbijdrage wordt besteed aan
extra activiteiten voor de leerlingen. Denk hierbij aan de kinderboekenweek, sint-, kerst- en
paasviering, sportdag, schoolvoetbal, projecten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat naast het
algemene deel ook uit een bedrag voor schoolreisje, schoolkamp en teambuilding. Dit zijn allemaal
activiteiten die niet uit het budget van het Ministerie van Onderwijs kunnen worden betaald. De
begroting voor het nieuwe schooljaar en het financiële jaarverslag publiceren wij vervolgens, na
goedkeuring van de MR, op de website.
De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2018 – 2019:
 € 62,50 voor elk kind (gr 1 - 6) van een gezin startend vanaf september
 € 87,50 voor elk kind van groep 7 van een gezin startend vanaf september
 € 112,50 voor elk kind van groep 8 van een gezin startend vanaf september
Wilt u de blauwe brief invullen en z.s.m. inleveren bij de leerkracht?
U kunt kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Dit kunt u in de blauwe brief
aangegeven.
Indien u de ouderbijdrage niet wilt/kunt betalen, verzoeken wij u om dit voor 1
oktober aan de directie kenbaar te maken.
Rekeningnummer van de school:
NL07ABNA0466759002 t.n.v. de MR
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2.Gele brief: Formulier bereikbaarheid & toestemmingsformulier foto en filmmateriaal
Formulier bereikbaarheid
Regelmatig wijzigen er gegevens die belangrijk zijn om u goed te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld in
noodgevallen. Elk jaar controleren we de gegevens in onze leerlingenadministratie. Ook hebben wij
de actuele gegevens nodig van de opvang. Wilt u wijzigingen gedurende een schooljaar ook aan ons
doorgeven?!
Op de achterkant staat het toestemmingsformulier voor foto’s en filmmateriaal. Vult u deze ook in?
Toestemmingsformulier foto en filmmateriaal
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarom vragen
wij u toestemming voor het gebruik van deze gegevens. In bijlage 1 leggen we uit wat de
toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als ouder heeft. Het toestemmingsformulier
zit op de achterkant van de gele brief.
3. Witte brief; Omgekeerde 10-min gesprekken.
Binnenkort zijn de eerste 10 minuten gesprekken. Dit gesprek heeft als doel dat de nieuwe leerkracht
u, maar vooral uw kind beter leert kennen en met deze kennis nog beter in kan spelen op dat wat uw
kind (specifiek) nodig heeft. Uiteraard hebben de leerkrachten onderling al een overdracht gedaan,
maar ook uw inbreng is van onschatbare waarde. Daarom heet het ook omgekeerde 10 minuten
gesprekken. Het is niet de leerkracht die vertelt hoe het op school gaat, maar u kunt vertellen over
uw kind en zo samen met de leerkracht daarover in gesprek gaan. Uiteraard vertelt de leerkracht ook
wat zij uit de overdracht heeft mee gekregen.
Het is daarom van groot belang dat u, voorafgaand aan het gesprek wat u heeft met de leerkracht, de
vragenlijst invult en deze meeneemt naar het gesprek. Zo kunt u tijdens het gesprek over uw kind
vertellen. Na afloop van het gesprek kunt u het formulier bij de leerkracht laten, zodat zij het aan het
dossier van uw kind kan toevoegen.
Tip: Om een goed beeld te krijgen van wat uw kind van het nieuwe schooljaar vindt, is het goed om
daarover met uw kind in gesprek te gaan. Vraag wat hij/zij leuk vindt, wat er goed gaat en wat uw
kind denkt nodig te hebben van de juf. Deze informatie kunt u dan ook weer gebruiken om het
formulier in te vullen, waarbij niet alleen uw input staat beschreven, maar ook wat uw kind denkt
nodig te hebben.
Chromebooks en Cool
Chromebooks
Wij werken al vele jaren met Ipads op school. De Ipads zijn inmiddels verouderd. Wij blijven met
Ipads werken, maar als deze uitvallen worden zij niet meer vervangen door nieuwe Ipads. Wij gaan
werken met chromebooks. Wij hebben een kar met 30 chromebooks aangeschaft. Een chromebook
is een kleine, eenvoudige, stevige laptop (device).
Je werkt hiermee direct op internet.
Cool
Alle kinderen hebben een eigen schoolaccount. Zij
werken in een volledig beveiligde omgeving met
educatief lesmateriaal. De leerkracht kan met het
programma “Cool” de kinderen volgen en
begeleiden en zien hoe en waarmee de kinderen
aan het werk zijn. Om een indruk te krijgen kunt u het onderstaande filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/channel/UC1sMCKP3R6oz-a5okmhx8PQ
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Startfeest!
Vrijdag 21 september hebben wij ons jaarlijks startfeest. Het
wordt georganiseerd door de OR en het team. Er zijn allerlei
activiteiten en een barbecue.
Let op: deze dag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij!
Wij verwachten alle kinderen en ouders op het startfeest. Het is
van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Het is natuurlijk fantastisch als alle ouders ook een moment helpen bij alle spelletjes, activiteiten en
BBQ. U helpt toch ook mee? Uw kind(eren) vinden het leuk dat u helpt en dan is het echt feest!
Bij de klassen en op Social schools ( klik op de kalender bij 21
september en klik op het plusje) komen intekenlijsten te hangen
waarop u kunt aangegeven om één ronde te helpen. Voor het
startfeest krijgt u bericht bij welk onderdeel en welke tijd u bent
ingedeeld. Bij de start van het feest koopt u strippenkaarten om het
eten en de activiteiten te betalen.
Gym
Dit schooljaar krijgen bijna alle groepen gymles van juf Linde. Zorgt u er voor dat uw kind zijn/haar
gymspullen (gymkleding en schoenen zijn verplicht) meeneemt naar school, want volgens onze
schoolafspraak mag uw kind niet meedoen met de gymles wanneer het geen gymspullen mee heeft.
Uw kind zal dan in de groep van een collega zitten en schoolwerk (af)maken.
Ons schoolplein
Wij willen allemaal dat onze kinderen veilig kunnen spelen op het schoolplein. Wij hebben daarom
de regel dat wij NIET FIETSEN op het schoolplein. Wilt u dit met uw kind bespreken? Ook staat er
een verbodsbord voor honden. Wilt u uw hond niet meenemen naar het schoolplein? U heeft het
misschien gemist, maar dit bord staat er al lang. Uw hond is natuurlijk heel erg lief, maar dieren en
kinderen kunnen onvoorspelbaar zijn en van elkaar schrikken.
Wij hebben uw hulp nodig om onze veiligheidsregels te handhaven. Als u ziet dat uw kind of iemand
anders zich niet aan de afspraken houdt, wilt u diegene dan wijzen op de bovenstaande afspraken?
Trakteren
Als kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren. De kinderen mogen één ding trakteren. Het is niet de
bedoeling dat er zakken snoep worden getrakteerd.
Bibliotheek
Wij zijn alweer begonnen met de schoolbibliotheek. De kinderen hebben allemaal een boek
uitgekozen en zijn weer enthousiast aan het lezen. De bibliotheek is op vaste momenten open. Aan
het begin en/of aan het eind van de dag. Wij hebben al een paar ouders die dit erg leuk vinden. Wij
willen de bibliotheek vaker open hebben en zoeken nog naar ouders die een halfuurtje per week van
8.30 uur- 9.00 uur of van 13.30 uur tot 14.00 uur willen helpen bij de bibliotheek. Opgeven kan bij
Tjesjen of stuur een mailtje naar dir.ark@prisma-almere.nl
Luizenpluizen
De eerste woensdag na elke vakantie controleren we alle leerlingen op hoofdluis. Wij hebben
hiervoor uit elke groep 1 ouder nodig, zodat er 5x per jaar een controle kan plaatsvinden. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie over hoofdluis klikt u op de volgende
link: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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Schoolfotograaf
17 en 18 september komt de schoolfotograaf op school. Op maandag
worden de individuele- en groepsfoto’s gemaakt en op dinsdag de
broer/zus foto en de afscheidsfoto van groep 8. Voor de broer/zus foto’s
kunt u intekenen bij de klas en/of in Social schools (agenda 18 september
en op plus klikken). De ouders van groep 8 krijgen via juf Daniëlle verdere
details over de afscheidsfoto.

Werkdrukvermindering teamleden
Wij zijn gestart met een compleet en enthousiast team! Van de overheid hebben wij de opdracht om
samen met het team maatregelen te nemen om de werkdruk beheersbaar te maken en uitval van
leerkrachten te voorkomen. Een aantal afspraken hebben invloed op de leerlingen en de ouders:
 Wij plannen zo min mogelijk activiteiten op de avonden (met uitzondering van bijvoorbeeld
de kerstviering en de afscheidsavond van groep 8).
 Oudergesprekken zijn op de middagen. Deze staan in de kalender en we zetten de
oudergespreksplanning een aantal weken van te voren open, zodat u op tijd de gesprekken
kunt inplannen.
 Wij draaien vijf dagen met een continurooster. De teamleden hebben daarom een verplichte
pauze na schooltijd tussen 14.00 uur tot 14.45 uur! De schooldeur gaat om 14.15 uur dicht.
Vergeten spullen (sleutels, mobieltjes, enz.) mogen tot 14.15 uur nog opgehaald worden.
Wilt u de leerkracht spreken? Dat kan (telefonisch of persoonlijk) pas na 14.45 uur.
Wist u dat:
 De school een nieuwe website heeft? Heeft u de nieuwe website al bezocht? https://arkalmere.nl
 Wij daar meer onderwijsinhoudelijke documenten op gaan zetten?
 U de Social Schools App 3.0 moet downloaden en kan inloggen met uw Digiduifaccountgegevens? Lukt dit niet? Mail dit naar dir.ark@prisma-almere.nl en u ontvangt uw
inloggegevens via uw kind op papier of per mail. Het is heel belangrijk dat u het account van
elk kind koppelt. Doet u dit niet, dan mist u alle informatie van één van uw kinderen.
 Meerdere ouders, verzorgers zelf een account kunnen maken? Als u het koppelaccount aan
bijvoorbeeld de andere ouder/verzorger geeft. Kan deze zelf een account aanmaken.
 Heeft u meerdere kinderen. Dan kunt in uw account deze toevoegen met de koppelcode
 Alle activiteiten in Social Schools in de jaarkalender van de app staan? Zo heeft u altijd van
elk kind alle (actuele) afspraken en activiteiten bij de hand.
 U uw kind kan afmelden via Social School?
 U hierdoor geen gedrukte jaarkalender meer ontvangt?
 Er weer kinderbijbelclub is? Let op: deze start nu om 13.00 uur!
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