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Maandbrief  19 juli 2018 
 

Kalender  
 

September 2018 

3 sept Eerste schooldag 

7 sept Jaarpakket mee en maandbrief 1 

10 t/m 14 sept Omgekeerde 10 minuten gesprekken op de middagen 

17 sept Schoolfotograaf 

18 sept Schoolfotograaf 

20 sept Teambuilding groep 7 

21 sept Teambuilding groep 7 

21 sept Startfeest van 15.00 uur- 18.00 uur!  
Let op: de kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 

26 sept Groep 6 naar Stad en natuur 

2 okt Maandbrief 2 

Vanuit het team 
Wij starten het schooljaar met een compleet team. Dit is heel bijzonder in de tijd van een 

leraren tekort! Hierbij maak ik u ook attent op de brief van het bestuur (zie bijlage). Op 

het laatste moment is er wel nog een verandering: meester Mark gaat van werkplek 

veranderen. Gelukkig hebben wij een nieuwe gymleerkracht gevonden. Juf Linde gaat de 

kinderen komend schooljaar gym geven op maandag en woensdag.  Omdat het bijna 

vakantie is, nemen wij na de zomervakantie afscheid van meester Mark. Wij wensen juf 

Linde van harte welkom op de Ark en meester Mark veel plezier op de andere school. 

 

 

Nieuwe website online! 

Met trots willen wij u onze nieuwe website laten zien; https://ark-almere.nl/ 

Neem snel een kijkje! Komend schooljaar zullen wij de downloads uitbreiden met meer 

onderwijsinhoudelijke documenten. 

 

 

BELANGRIJK BERICHT: Digiduif wordt vanaf a.s. maandag 23 juli Social schools 3.0! 
Aanstaande maandag wordt Digiduif overgezet naar Socialschools 3.0. 
WAT MOET U DOEN?  
U ontvangt een melding in de oude app en/of op de computer met een link naar de nieuwe 
(web)app. U downloadt de socialschool 3.0 -app vanuit playstore of app store 
Inloggen kan met uw bestaande Digiduifaccount!  
Maak het direct in ordet, ook al is het vakantie. Het is belangrijk dat wij u altijd kunnen informeren 
als dat nodig is. 
De nieuwe app is anders dan u gewend bent. Daarom laten we in de video  in 2 minuten zien hoe de 
nieuwe app werkt voor de ouders. https://youtu.be/dQeAxD7qRGM 
 

Werkdrukvermindering teamleden 

Wij starten na de zomer met een compleet en enthousiast team! Wij willen dit ook graag 

zo houden. Van de overheid hebben wij de opdracht om samen met het team 

maatregelen te nemen om de werkdruk beheersbaar te maken en uitval te voorkomen. 

Daarvan zijn een aantal afspraken van invloed op de leerlingen en de ouders: 
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 Wij plannen zo min mogelijk activiteiten op de avonden (met uitzonderingen van 

bijvoorbeeld de kerstviering en de afscheidsavond).  

 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 van 14.00 uur tot 14.30 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 14.30 uur. 

 

 

Schooltijden 

De schooltijden zijn met ingang van 3 september: 

Groep 1 t/m 4 van 8.30 t/m 14.00 uur 

Groep 5 t/m 8 van 8.20 t/m 14.00 uur 

Deuren van de school gaan om 8.15 uur open 

Vanaf de eerste schooldag komen de groep 3 leerlingen ook binnen via de kleuteringang. 

Alle kleuters en groep 3 leerlingen mogen ’s morgens naar de klas gebracht worden. Om 

14.00 uur gaan alle leerlingen naar buiten met de leerkracht. Op het kleuterplein worden 

de leerlingen van groep 1 t/m 3 overgedragen aan de ouders of opvang. De kinderen 

worden niet meer binnen bij de klassen opgehaald. 

 

 

Kalender 

De jaarkalender komt op de nieuwe website en in Social schools 3.0. Zo is deze altijd 

actueel en binnen uw bereik. Wij zorgen ervoor dat de kalender actueel is. Hierdoor is de 

gedrukte jaarkalender niet meer nodig. Na de overgang naar Social schools zullen wij de 

kalender z.s.m. vullen. Dus zorg dat u de app direct download! 

 

Herinnering: Zomerleeswedstrijd voor alle kinderen!  
Wij hadden heel veel “oude leesboeken” op school die niet meer pasten in onze nieuwe 
schoolbibliotheek. Deze boeken mochten de kinderen houden en zo kunnen ze in de vakantie lekker 
lezen!  
Wij hebben er een leeswedstrijd aan gekoppeld! Maak een tekening waarin je een boek leest in de 
vakantie (bijvoorbeeld op de camping, als je uit logeren bent, op zomerschool, in de tuin, op het 
balkon, in de speeltuin of het zwembad, op het schoolplein, aan het strand enz enz. Zet je naam op 
de tekening en lever hem in de eerste week na de zomervakantie in bij de leerkracht. 
Er zijn vier boeken te winnen. Per twee groepen is er één prijswinnaar:  in de groepen 1& 2, 3 & 4, 5 
& 6 en 7 & 8 
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Schoolvakanties 2018-2019 

Vakanties eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 4-1-2019 

Voorjaarsvakantie 18-2-2019 22-2-2019 

Goede Vrijdag & 2de Paasdag 19-4-2019 22-4-2019 

Onderbouwvrije dagen gr 1-4!* 23-4-2019 26-4-2019 

Meivakantie groep 1 t/m 8 27-4-2019 5-5-2019 

Hemelvaart en vrijdag 30-5-2019 31-5-2019 

Pinksteren 10-6-2019  

Zomervakantie 13-7-2019 25-8-2019 

*De groepen 1 t/m 4 hebben dus ruim twee weken meivakantie: van 19 april t/m 5 mei. De groepen 
5 t/m 8 hebben de Paasdagen vrij en 1 week meivakantie. Doordat de bovenbouw meer uren naar 
school gaat heeft groep 5 t/m 8 op  23 t/m 26 april geen vrij. 
 
De geplande studiedagen voor 2018-2019 zijn: 
 

Vrije dagen dag datum 

Studie-tweedaagse team 
 

donderdag & vrijdag 
(voor de herfstvakantie) 

18-10-2018 & 19-10-2018 

Studiedag  maandag 26-11-2018 

Studiedag  woensdag 27-2-2019 

Studiedag  vrijdag 8-6-2019 

Studiedag einde schooljaar 
** 

vrijdag 12-7-2019 

**uitsluitend vrij als er geen calamiteiten zijn in de loop van het schooljaar 2018-2019 
 

Er zijn veel vakantie activiteiten deze zomer 
Wij zetten alles op een rijtje: 

Vakantieactiviteiten 2018 

Hele vakantie Activiteiten van de nieuwe bibliotheek: zie bijlage 
Activiteiten van de Schoor: zie bijlage 
Elke woensdag Buitenspeeldagen: zie bijlage 

26-28 juli Kinderkamp Laren en Wierden: zie bijlage 

15 t/m 28 augustus Zomerschool : alleen voor de kinderen die al eerder aangemeld zijn 

20 t/m 24 augustus vakantiebijbel club in onze school De Ark! 

26 augustus Familie festival Almere strand (Nickelodeon.nl/festival ) 

1 september Theater voor 1 dag! Jona! 
 

Kinderkamp voor kinderen uit de Laren en Wierden 
De Bewonerscommissie De Wierden/De Laren organiseert van 26-28 juli een Kinderkamp in de 
Wierden bij het Meerveldplein. Het is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie kunnen of om 
andere redenen een extra verzetje nodig hebben. Het gaat om de kinderen van 8-12 jaar vanaf 
ongeveer groep 5.  Aanmeldingsformulier zie bijlage. 
 
Veel activiteiten van de Schoor en de nieuwe bibliotheek. Programma zie bijlagen 
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Vakantie bijbelclub 

 
Voor 11 t/m 16 jaar: 
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Jona  
Goed nieuws! Op zaterdag 1 september komt de Vliegende 
Speeldoos weer naar Almere om samen met jullie een musical in te 
studeren en op te voeren.  Jullie mogen allemaal meespelen in een 
nieuwe voorstelling die deze zomer voor het eerst gespeeld wordt, 
namelijk: Jona 
Het unieke aan dit concept is dat de kinderen niet alleen kijken, maar 
ook meedoen aan de voorstelling. De voorstelling wordt gedragen 
door professionele acteurs, dansers en zangers. Naast het instuderen 
van de musical zullen de kinderen ook aan slag gaan met een 
knutselactiviteit. Hierbij zullen attributen gemaakt worden die de 
kinderen zelf tijdens de voorstelling zullen dragen/gebruiken. 
Voor wie? Alle kinderen in de basisschoolleeftijd mogen meedoen. 
Ook je vriendjes uit de buurt! 
Er kunnen maximaal 120 kinderen mee doen. 
Schrijf je in via onze link: http://levendwateralmere.nl/musical-jona/ 

Wist u dat… 
 er een website is voor allerlei leuke vakantie activiteiten? Op Kidsproof.nl/almere vind je de 

leukste gezinsuitjes en kinderactiviteiten in Almere. 
 je mee kan doen aan twee teken/kleurwedstrijden? Van onze school en die hieronder! 

 

Teken jij je eigen superheld? 
 Spiderman, Wonder Woman, Ninja Turtles, Baymax of Mega Mindy, wie kent ze niet? In 
september bestaat het nieuwe filmhuis vijf jaar. Om dat te vieren zijn wij op zoek naar de meest 
originele en creatieve superhelden. Ben je tussen de 4 en 14 jaar? Teken dan je eigen superheld! 
Niet natekenen dus, maar je eigen bedachte superheld. Lever de tekening in bij de nieuwe 
bibliotheek. Uit alle ingeleverde tekeningen kiezen we vijf winnaars. De prijs? Joris Koster, een 
illustrator (en animator, ontwerper en muzikant) tovert jouw tekening om tot een animatie-
filmposter. En dat is nog niet alles. Jouw eigen superheld op filmposter wordt, samen met je 
tekening, namelijk ook nog een maand lang tentoongesteld in de nieuwe bibliotheek. Daarna mag je 
de poster en tekening uiteraard mee naar huis nemen. 
In het kort nog even de voorwaarden: 

         Tot 30 juli kun je jouw tekening inleveren bij de klantenservicebalie in bibliotheek Stad, ter 
attentie van Marleen Baas, onder vermelding van ‘superhelden’; 

          Naast de tekening, hebben we de volgende gegevens nodig: je naam, de naam ouder/verzorger, 
telefoonnummer ouder/verzorger, je leeftijd, naam van de superheld; 

          Teken een eigen superheld, geen bestaande. Op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens op 
monsterproject.org; 

         De bekendmaking van de winnaars vindt tijdens het Animé Event in september plaats; 

          De vijf winnaars krijgen de ontworpen filmposter mee naar huis, na afloop van de tentoonstelling. 
 De tekeningen worden beoordeeld door een jury van drie professionals namelijk: Joris Koster 
(animator), Levien van Oorschot (filmprogrammeur) en Marleen Baas (kunstprogrammeur). Doe je 
mee? 
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