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Oktober 2018
Maandbrief 2
Kinderboekenweek
8.30 uur -9.00 uur inloop in de klas van uw kind(eren)
9.00 uur- 9.30 uur: koffiemoment
18 en 19 oktober Studiedagen: alle kinderen vrij
20-28 oktober
Herfstvakantie
30 oktober
Maandbrief 3
Let altijd op Social Schools app! Vaak komen er actuele meldingen over nieuwe ingelaste
activiteiten of afmeldingen via deze app binnen. Houdt de app altijd in de gaten!
2 okt
4-12 oktober
10 oktober

Nieuws van het team
Het team van de Ark wil het onderwijs ontwikkelen naar een krachtige school die het beste uit de
kinderen haalt. Wij zijn geïnspireerd door de eerste twee studiebijeenkomsten en gaan gemotiveerd
verder bouwen aan onze Ark. Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober zijn alle kinderen vrij want dan
hebben wij een studie-tweedaagse in Hierden. Wij hebben er zin in! De kinderen hebben dus een
lange herfstvakantie!
Wij hebben een mooi bericht: juf Irene en haar man verwachten hun tweede kindje. Wij wensen juf
Irene, haar man en zoon Vess een gezonde zwangerschap toe.
Op tijd komen
Inmiddels zijn bij iedereen de schooltijden bekend en komt bijna iedereen op tijd. Onze lessen
starten echt op tijd en het is dan ook zeer storend voor uw kind, de andere kinderen en de leerkracht
dat uw kind te laat binnen komt. Met de leerplicht zijn er inmiddels afspraken gemaakt. Ouders
waarvan de kinderen regelmatig te laat komen, melden wij bij de leerplichtambtenaar en worden
door de leerplicht opgeroepen voor een gesprek op het Stadhuis. Zorg ervoor dat uw kind altijd op
tijd is. 8.15 uur gaan de deuren open. De groepen 5 t/m 8 starten om 8.20 uur,
Nieuws van de MR
Graag stellen wij de nieuwe leden van de MR aan u voor. Namens het team zitten Hellen van der
Sluijs (gr7) en Simone Schumacher (gr3) in de MR. Namens de ouders Saskia Kouters (moeder van
Esther gr6) en Leonie van den Herik (moeder van Quinty gr2, Mattanja gr4, Anne gr 6 en Casper gr8).
Omdat Tasja Drewes zich teruggetrokken heeft als kandidaat, is Leonie automatisch ons nieuwe MRlid.
Leonie stelt zich in de volgende maandbrief graag aan u voor.
Gele en Blauwe brieven
Elke leerling heeft van ons een blauwe en gele brief gekregen. Helaas hebben wij niet alle gele
brieven ontvangen, of de achterkant was niet (volledig) ingevuld. Dit is zeer belangrijk.
Per gezin willen wij één blauwe ouderbijdragebrief ontvangen. Ook deze hebben wij niet van
iedereen terug. Tot 1 oktober heeft u bij de directie aan kunnen geven dat u niet in de mogelijkheid
was om de ouderbijdrage te betalen. De begroting wordt vastgesteld op de inkomsten van de
ouderbijdrage. Wij gaan er dus vanuit dat verder iedereen de ouderbijdrage betaalt.
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Activiteiten september
Dit schooljaar zijn wij gestart met de omkeergesprekken, de
schoolfotograaf en het startfeest. Wij willen iedereen
bedanken die ons geholpen heeft met het startfeest en de
begeleiding van de schoolfotograaf. Zonder hulp was het niet
gelukt! Ook wil ik de Springkussenconcurrent bedanken die
de luchtkussens beschikbaar heeft gesteld.
Kinderboekenweek “Vriendschap”
Donderdag 04 oktober openen wij de kinderboekenweek. In
de groepen zullen we ruim een week bezig zijn met lezen,
voorlezen, schrijven en knutselen in het thema van de dit
jaar: Vriendschap.
Iedere groep krijgt weer twee nieuwe boeken voor in de klas.
Alle kinderen mogen meedoen aan de tekenwedstrijd. Ze kunnen tekenen over vriendschap of over
een boek dat ze hierover hebben gelezen.
Er is een verhalenschrijfwedstrijd voor de groepen 5 t/m 8.
Er zijn ook nog twee winnaars van de tekenwedstrijd die wij voor de zomervakantie zijn gestart. Deze
kinderen mogen tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek hun prijs in ontvangst nemen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen in hun eigen klas meedoen met de voorleeswedstrijd. De
finale is op vrijdag 12 oktober.
Na de feestelijke prijsuitreiking wordt de kinderboekenweek afgesloten.
Inloop in de klas en koffiemoment
Vijf keer per jaar (op verschillende dagen) mogen de ouders een kijkje nemen in de klas. Woensdag
10 oktober is de eerste keer van 8.30 uur-9.00 uur. Aansluitend kunt u tot 9.30 uur een kopje koffie
of thee blijven drinken en met elkaar in gesprek gaan. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
Komt u ook?
13 november voorlichting VO voor groep 7 & 8
Dinsdag 13 november is voor de ouders en leerlingen van groep 7 & 8 een informatiebijeenkomst op
school. Dit is van 15.45 uur- 17.15 uur. Wilt u dit alvast in uw agenda zetten?
Actie van Albert Heijn
Wij doen mee aan de onderstaande actie van Albert Heijn Markenpoort. Hoe
meer codes je inlevert, hoe meer geld de vereniging of club ontvangt! Wij
willen graag geld voor natuur-en techniekmateriaal.
Hoe werkt het?
Bij besteding van elke € 15,- aan boodschappen ontvang je van 1 oktober
t/m 10 november 2018 een voucher met een unieke code.
Ga naar: https://markenpoort.ahsponsoractie.nl/voucher/
Klik dan wel onze school aan: PCB de Ark
Vul je unieke code in en doneer je punten aan onze school.
Bibliotheek
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@prismaalmere.nl
Wist u dat:
 Je via de social schoolsapp of social schools website je kind af kan melden?

