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november 2018
30 okt
Maandbrief 3 november
31 okt
Luizenpluizen
1 & 2 november
Directie afwezig i.v.m. Studiedagen directie-Prisma
2 november
Junior innovatie challenge groep 7
7 november
Nationaal schoolontbijt
9 november
8.30 uur inloop en koffiemoment aansluitend in de schoolbibliotheek
13 november
Spreekmiddag
13 november
VO voorlichting op school voor ouders en leerlingen van groep 7 & 8
16 november
Sint-versier-ochtend
17 november
Aankomst Sinterklaas in Nederland
26 november
Studiedag team. Alle kinderen zijn deze dag vrij!
4 december
Maandbrief 4
Let altijd op de Social Schools app! Vaak komen er actuele meldingen over nieuwe ingelaste
activiteiten of afmeldingen via deze app binnen. Houd de app altijd in de gaten!
Nieuws van het team
Voor de herfstvakantie hebben wij als team twee geweldig
inspirerende studiedagen gehad. Deze dagen hebben wij
gesproken over onze pedagogische en onderwijskundige
visie. Wij hebben onze kernwoorden/waarden met elkaar
vastgesteld vanuit onze christelijke identiteit. Liefde,
veiligheid, respect en vertrouwen. Deze woorden zijn onze
basiswaarden of wel ons “anker” waar vanuit wij:
 met elkaar omgaan, leerlingen, ouders en teamleden
 afspraken hebben op school
 pedagogische en onderwijskundige keuzes maken
 verwachtingen bespreken en daarnaar handelen

Liefde
Veiligheid
Respect
Vertrouwen

Op maandag 26 november hebben wij weer een studiedag
waar wij onze visie op onderwijsontwikkeling verder gaan vormgeven. De kinderen zijn deze dag vrij.
Nieuws van de MR
Wij hebben nieuwe MR leden. Leonie en Simone stellen zich hieronder aan u voor. Saskia stelt zich in
de volgende maandbrief aan u voor.
Graag stel ik mijzelf even aan u voor. Mijn naam is Simone Schumacher en sinds vorig jaar geef ik les
aan groep 3 op De Ark. Sinds dit schooljaar zit ik namens de personeelsgeleding in de MR. Graag volg
ik de ontwikkelingen binnen onze school. Daarnaast vind ik het interessant om mee te denken en te
beslissen over het beleid. Ik wil op deze manier mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van ons
onderwijs op peil te houden, zodat De Ark voor team, leerlingen en ouders een fijne school is en blijft.
Mijn naam is Leonie van den Herik en ik wil mijzelf graag aan jullie voorstellen als nieuw lid van de
Medezeggenschapsraad. Ik ben moeder van Casper (groep 8), Anne (groep 6), Mattanja (groep 4) en
Quinty (groep 2). Naast deze mooie verantwoordelijkheid, werk ik als manager van de Thuiszorg van
het Leger des Heils in Amsterdam. Met een groot team bevlogen mensen zijn wij er elke dag voor de
meest kwetsbare Amsterdammers. Als lid van de MR is het mijn missie om klankbord te zijn voor
ouders en vanuit die rol mee te denken met het beleid van de school. School zijn doen we met elkaar!
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Op tijd in de klas aanwezig zijn
Inmiddels is iedereen aan de nieuwe schooltijden gewend. Toch zijn er nog steeds kinderen waarbij
het niet helemaal lukt om op tijd in de klas te zijn. Weet u dat het voor uw eigen kind, de leerkracht
en de andere leerlingen heel erg storend is als er iemand te laat komt?
De deuren gaan elke dag om 8.15 uur open. Als alle bovenbouwkinderen dan naar binnen gaan
hebben zij 5 minuten om hun jas op te hangen en het eten en drinken op de plaats te zetten. De
klasdeuren gaan om 8.20 uur dicht en wij verwachten dat alle kinderen dan in de klas klaar zitten
voor de start van de les. Zorgt u er voor dat uw kind op tijd van huis vertrekt (graag ook rekening
houdend met omleidingen in het verkeer) en op 8.15 uur op het schoolplein is? Dan is uw kind altijd
op tijd. Kinderen die regelmatig te laat komen, worden bij de leerplicht gemeld.
Gezond eten, drinken en minder afval
De kinderen hebben twee pauzes op school: rond 10.00 uur en 12.00 uur. Wij waarderen het erg dat
de meeste kinderen bekers en flesjes met gezonde drankjes en/of water bij zich hebben. Dit is veel
gezonder, goedkoper en beter voor het milieu. Het is ook fijn dat de meeste kinderen hun eten in
bakjes meenemen. Zo produceren wij met elkaar minder afval.
Omdat wij gezond eten belangrijk vinden, vragen wij u de kinderen geen chips, chocolade repen,
snoep, cakejes, muffins enz., enz. mee te geven.
Wilt u de naam van uw kind op de bekers/flesjes en trommeltjes schrijven?
Weet u dat kinderen (schoongemaakt)fruit, snoepgroenten (tomaatjes, komkommer enz.) heel lekker
vinden?
Hierbij een link met gezonde ideeën en lekkere tips voor de pauzehapjes:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-413-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx

Nationaal schoolontbijt
Woensdag 7 november doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt. Alle kinderen ontbijten deze
dag op school. Let op: Om het milieu te sparen nemen alle kinderen deze dag zelf de vier B’s mee:
bord, bestek, bakje (voor b.v. yoghurt) en een beker.
De kinderen nemen ook hun 10-uurtje en lunch mee naar school.
Inloop in de klas en koffiemoment
Vijf keer per jaar (op verschillende dagen) mogen de ouders een kijkje nemen in de klas. Vrijdag 9
november is er weer een inloop moment 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?
Kwaliteitsenquête
Half november wordt er een kwaliteitsenquête gehouden. Alle Prisma scholen doen mee. Wij willen
graag weten wat u van de school, het onderwijs, de veiligheid enz. vindt. Per gezin ontvangt u een
mail met het verzoek of u deze enquête wilt invullen. Voor ons het is het heel belangrijk dat alle
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ontvangers deze enquête invullen. Met uw feedback kunnen wij ons onderwijs verbeteren. Ook de
medewerkers en leerlingen van groep 6,7 & 8 doen mee. De leerlingen vullen hem op school in.
13 november voorlichting VO voor groep 7 & 8
Dinsdag 13 november is voor de ouders en leerlingen van groep 7 & 8 een informatiebijeenkomst van
de VO scholen op school. Dit is van 15.45 uur- 17.15 uur.
Op de kalender staat op 13 november het spreekuur. Wilt u hier gebruik van maken
maak dan een afspraak met de leerkracht.

13 november spreekuur tussen 14.45 uur en 16.30 uur.
Dinsdag 13 november kunnen de ouders, verzorgers van groep 1 t/m 6 de leerkrachten spreken. Als u
hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aangegeven bij de leerkracht.
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.
5 december is het Sinterklaasfeest
Vrijdag 16 november brengen wij de school in Sinterklaassfeer. Wilt u komen helpen?
Voor 5 december zijn we nog op zoek naar pieten. Weet u een leuke piet? Het kan zijn dat de pieten
door de verschillende soorten manieren van schminken herkend kunnen worden door kinderen. Als
dit geen probleem is: geef de naam dan door aan Tjesjen.

Wist u dat:
 Onze schoolbibliotheek gekoppeld is aan de nieuwe bibliotheek? Kijk maar:
 https://www.denieuwebibliotheek.nl/content/flevoland/almere/nl/educatie/primaironderwijs/bibliotheek-op-school.html
 Kinderen die nog niet lid waren van de bibliotheek nu ook een pasje hebben?

