PCB “De Ark”
Middenhof 210
1354 EV Almere

036 – 5310289
dir.ark@prisma-almere.nl
www.ark-almere.nl

December 2018
Maandbrief 4
Sinterklaasfeest met het optreden van groep 5
Kerstversier-ochtend
Foute kersttruiendag
Groeps-doorbroken knutselmiddag
8.30 kerstviering met klassenoptreden groep 6
16.30 uur tot 17.00 uur kerstmarkt. (Vanaf 16.15 uur kerstkoor)
17.00- 19.00 uur kerstdiner in de klassen en kerstborrel voor ouders
21 dec
De hele school om 12.00 uur vrij!
22-dec- 6 jan
Kerstvakantie
7 jan
Weer naar school
8 jan
Maandbrief 5
9 jan
Luizenpluizen
10 jan
8.30 uur- 9.00 uur Inloop en koffiemoment
Let altijd op de 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!
5 dec
7 dec
14 dec
17 dec
20 dec

Nieuws van het team
Zoals u weet is er sprake van een groot leraren-te-kort. Ook op de Ark hebben wij hier helaas mee te
maken. Als er zieke leerkrachten zijn, en er geen vervanging is, verdelen wij de leerlingen of zijn wij
gedwongen om kinderen thuis te laten blijven. Wij willen voorzichtig omgaan met de leerkrachten
die wel gezond zijn. De werkdruk is erg hoog en wij kunnen de leerkrachten niet extra belasten door
de groepen te verdelen. Daarnaast is de vervangerspool leeg en zijn tot de kerstvakantie nauwelijks
vervangers nog in te zetten.
Dit zorgt ervoor dat de komende tijd vaker een groep leerlingen noodgedwongen thuis moet blijven.
Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. Wij begrijpen dat dit voor u geen
wenselijke situatie is, maar hopen op uw begrip.
Inmiddels zijn wij erg blij met juf Sophie! Zij is onderwijsassistent en start in januari de opleiding
leerkrachtondersteuner. Zij combineert haar stage met extra ondersteuning en kan soms een (kleine)
groep kinderen op vangen.
Wij proberen nu ook creatief naar andere oplossingen te zoeken voor dit probleem. Kent u mensen
die een baan in het onderwijs zoeken, overwegen om het onderwijs in te gaan of op een andere
manier iets voor het onderwijs kunnen betekenen? Of wilt u zelf wel een keer helpen in de klas als er
klassen verdeeld moeten worden? Mail dan naar Tjesjen: dir.ark@prisma-almere.nl.
Sinterklaasfeest
Wij hebben een leuke Sintband gehad die ons helemaal in
Sinterklaassfeer heeft gebracht!
Morgen hebben wij Sinterklaasfeest. Alle kinderen gaan eerst
naar de klas. De ouders blijven op het schoolplein. De
leerkrachten lopen samen met de klassen weer naar buiten
voor de ontvangst van Sinterklaas en de pieten. De ouders van
groep 5 mogen daarna mee naar de open ruimte voor het klassenoptreden van groep 5.
’s Middags vanaf ongeveer 12.00 uur wordt de school opgeruimd. Help u mee?
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Kerstfeest
Vrijdagmorgen 7 december vanaf 8.30 uur wordt de school in kerstsfeer gebracht. Wilt u ook mee
helpen?
Vrijdag 14 december mogen de kinderen die dat leuk vinden een foute kersttrui aan.
Donderdag 20 december vieren wij kerst op school. ‘s Morgens is er om 8.30 uur er een kerstviering
met een klasse(n)optreden van groep 6. Zij verzorgen een kerstmusical voor alle leerlingen en de
ouders, verzorgers van de groep 6 .
Kerstviering donderdag 20 december
16:30 – 17:00 Kerstmarkt in de openruimte. Vanaf 16.15 uur zingt het kerstkoor bij de hoofdingang
17:00 – 19:00 Kerstdiner in de klassen
17:00 – 19:00 Hapjes en drankjes voor de ouders in de bibliotheek. Het zou fijn zijn als ook ouders na
afloop even willen helpen met opruimen van de school.
Tijdens de kerstmarkt kunt u kerst-knutsels van de kinderen kopen voor 1 of 2 euro. De opbrengst
hiervan gaat naar de school.
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij!
Inloop in de klas en koffiemoment
Vijf keer per jaar (op verschillende dagen) mogen de ouders een kijkje nemen in de klas. Donderdag
10 januari er weer een inloopmoment 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?

Wist u dat:
 de sponsoractie van AH € 330,91 heeft opgebracht? Hartelijk bedankt!

