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De Ark, samen vooruit!
1968-2019
vanuit de kernwaarden:
verbinding, motivatie e
 n groei

Een nieuw jaar
Met volle kracht zijn we het nieuwe jaar gestart.
Helaas heeft in de derde week de griep
toegeslagen op school en ook in het team. Dat
zorgt op dit moment voor veel knip en plakwerk
in het bemensen van de groepen. De PIO
invalpool is leeg. Intern doen we op dit moment
een groot beroep op het personeel. Slechts één
dag hebben we een groep naar huis moeten
sturen. Hulde aan het team dat er zo veel intern
opgelost is. We hopen dat dit behapbaar blijft
voor een ieder. Zoals u weet is er grote zorg
voor wat betreft goed en voldoende personeel in
het onderwijs. Of het team van De Ark hier op
15 maart voor gaat staken is op dit moment nog
niet duidelijk. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
In groep 4 t/m 8 is de Cito-toetsperiode weer
gestart. Voor groep 3 valt de toetsperiode
twee/drie weken later vanwege het aanvankelijk
lees- en rekenproces.

Personele bezetting
Juf Romy Tuinier, de onderwijsassistent van
groep 4/5, heeft per 1 februari een nieuwe baan
op De Brug in IJsselstein. Dit betekent gelukkig
nog niet dat we helemaal afscheid van haar
moeten nemen. Tot 21 februari blijft ze in groep
4/5 op de woensdag- en de vrijdagochtend.
Vanaf maandag 4 februari a.s. start juf Marciëlla
Heijkamp een ochtend in groep 4. Op deze
ochtend wordt groep 4/5 extra gesplitst.

Marciëlla Heijkamp is leerkracht op De Rank en
verzorgde de afgelopen maanden muzieklessen
op De Ark.
Voor de kinderen is ze al een vertrouwd gezicht.
Begin februari wisselen de eerste-, tweede- en
derdejaars studenten van groep.

Rapport/ouder-kindgesprekken
In februari zijn er weer ouder-kindgesprekken
met de leerkracht. Dit keer gaat het vooral over
de ontwikkeling die uw kind doormaakt en wat
hierover staat in het rapport. Waar is zorg en
aandacht nodig en waar gaat het goed.
Voor groep 8 wordt het schooladvies gegeven.

a Different Day school en
pluswerk op De Ark
Op De Ark zijn de kinderen die meer uitdaging
aankunnen bekend. Hiervoor worden speciale
plustaken en meerwerkopdrachten, verdiepend
en soms verbredend aangeboden. De inhoud is
tegenwoordig duidelijker gekoppeld aan een
vakgebied. Voor de leerlingen uit de groepen 4
t/m 7 verzorgt Margreet Mulder, de intern
begeleider, het pluswerk. Op dit moment is het
pluswerk gericht op rekenen en rekenkundige
vraagstukken.
Sinds 17 januari gaan er vier leerlingen van De
Ark één dag in de week naar de a Different Day
school. Dit is één dag school in een andere klas,
samen met leerlingen van De Rank en van De
Voorhof. We informeerden u al eerder over de
start van deze groep.

Vaste vrijwillige ouderbijdrage
Elk jaar vragen wij de ouders om een vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. We merken dat het
voor de Ouderraad een kunst is om binnen de
begrote kosten te blijven. De school en
ouderraad verdelen de inkomsten van de
vrijwillige ouderbijdrage en financieren hiermee
tal van activiteiten: de Sint en Pieten, de
sinterklaascadeaus, de schoolsporttoernooien,
eten en drinken tijdens bijzondere dagen,
straatspeeldag, enz. Sinds een aantal jaar wordt
deze bijdrage aan het begin van het
kalenderjaar gevraagd in januari, terwijl we het
logischer vinden om dit bij de start van een
schooljaar in augustus/september te doen.
Vanwege de overgang vragen u nu om de
bijdrage over te maken voor de periode t/m juli
2019. Omdat dit een half jaar betreft, vragen we
de helft van het bedrag. Begin van het nieuwe
schooljaar, in september, krijgt u een nieuwe
vraag en dan voor het gehele nieuwe schooljaar.
We vragen u met klem om, nu u dit leest, direct
de ouderbijdrage over te maken:
U kunt het bedrag overmaken naar:
· rekening NL 33 RABO 0379842440 ten
name van De Ark, Stg Fluenta
· Wilt u de naam van uw kind(eren) en
de groep(en) vermelden
De hoogte van het halve bedrag is:
Voor het eerste kind uit een gezin € 13,50,
Het tweede kind € 10,=, samen € 23, 50.
Het derde kind € 8,=, samen € 31,50.
We vragen u om deze (halve) bijdrage over te
maken voor de periode t/m juli 2019.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen en ouders zijn van harte
welkom op De Ark. Kent u ouders die nog op
zoek zijn naar een school in de buurt, wilt u
doorgeven dat we ze graag willen ontmoeten
tijdens een kennismakingsgesprek. Heeft u zelf
een zoon of dochter die binnenkort drie jaar

wordt, dan is het raadzaam om alvast een
inschrijfformulier te halen bij Liesbeth Rodink.
Dit alles alweer met het oog op het nieuwe
schooljaar en de formatie.

MR
De MR van De Ark bestaat uit vier leden:
Joyce van der Meulen, voorzitter (ouder)
Andreea Bahman (ouder), Willy van Dregt
(leerkracht), Margreet Mulder (IB/leerkracht)
mrark@fluenta.nl
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over
onderwerpen die met het beleid van de school
te maken hebben.

Interne contactpersoon
Komende week komt juf Marieke van Putten in
alle klassen om zich voor te stellen als interne
contactpersoon (ICPer) van De Ark en legt dan
uit wat dit betekent.
Elke ouder of kind kan een beroep doen op de
ICPer als er problemen zijn waar u of uw kind
niet met iedereen over durft of wilt praten. Denk
hierbij aan zaken als (seksuele) intimidatie,
pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse
bejegening, fysiek geweld en dergelijke. Dit kan
zijn op school of thuis.
Voor de kinderen is er een speciale brievenbus
waar zij een brief(je) of tekening met hun naam
in kunnen doen om kenbaar te maken dat ze
met haar willen praten.
Voor ouders is ze bereikbaar via het
telefoonnummer van de school en u kunt haar
na schooltijd spreken.
Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten en de
directeur vaak de eerste personen waar u en/of
uw kind naar toe gaat. Als blijkt dat dit niet
voldoende is, of er nog andere vragen/klachten
zijn, dan is de ICPer de aangewezen persoon.
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Vakantiebijbelweek (VBW)
Zoek ‘t uit! Hou jij van dingen zoeken? Of van
iets uitzoeken waar je meer over wil weten? Als
je iets niet weet, vraag je het aan papa of mama
of gebruik je misschien Google. Op de VBW
gaan we op zoek naar Jezus. Wie is Hij
eigenlijk?
Ook deze keer zullen Bram en Britt er zijn.
Verder maken we kennis met Peter Pennelikker,
een ‘journalist’… Ben je ook benieuwd wat hij
gaat uitzoeken? Welkom!
Net als voorgaande jaren wordt er in de
voorjaarsvakantie in basisschool De Rank (’t
Wed 14, Vianen) een vakantiebijbelweek (VBW)
georganiseerd. Alle kinderen van 4-7 en 8-12
jaar zijn op dinsdag 26 februari, woensdag 27
februari en donderdag 28 februari van harte
welkom van 10.00 tot 12.15 uur. Deelname is
gratis, inschrijving vooraf is niet nodig.

Wist u dat….
- het Schoolvoetbaltoernooi dit jaar is van 1 t/m
4 april, let op: op de kalender staat een andere
datum.
- het schoolbowlen van start is gegaan.
Superleuk! De Ark doet met 8 teams mee. Zij
hebben nu 4 weken clinics op maandag (groep
5/6) en dinsdag (groep 7/8) en doen vervolgens
allemaal mee met de regiowedstrijden op 5 feb
(en misschien dan wel door naar de landelijke
finale).
- er computerschermen tegenover het lokaal van
groep 8 staan. Deze mogen gratis
meegenomen mogen worden voor thuisgebruik
(voor school zijn ze niet meer bruikbaar). Laat
het even weten aan Frans Verstappen de
conciërge of aan de groepsleerkracht.

- de ‘oud-papier ouders’ een avond samen op De
Ark zijn geweest tijdens een
ontmoetingsmoment. De vaders lopen achter de
‘oudpapierwagen’ op zaterdagochtend en Willy
Pelkman verzorgt dan de koffie/thee en koeken.
- we altijd plek hebben voor nieuwe ouders die
willen helpen in de versiercommissie, bij de
luizenouders en bij het oudpapier!
- het nieuwe Vreedzame School thema is:
We hebben hart voor elkaar! We leren over
gevoelens en over opstekers en afbrekers.

- de leerlingenraad 2018/2019 bestaat uit:
Lynn, Thijs (2/3), Quinty, Bram (4/5), Luuk D.,
Julia (6/7), Milan, Nisa (8).

- we werken aan ‘leren leren’ en hoge
verwachtingen hebben van wat kinderen
allemaal zelf kunnen.
- er deze week een nieuw formulier uitgaat over
het gebruik van foto’s en filmpjes en we u
vragen om weer aan te geven met een
handtekening of uw kind wel of niet afgebeeld
mag worden.
- we graag een aantal geluiddempende
oorbeschermers willen aanschaffen voor
kinderen die dat nodig hebben. Werkt u toevallig
in de bouw of kunt u hier goedkoop aan komen,
dan horen we dit graag.
- groep 8 heeft gewerkt over ‘Het leven in de
middeleeuwse stad’ en daarvoor naar het
Stedelijk Museum Vianen is geweest.
- groep 6/7 De Geluidenjager op bezoek had. Zij
mochten geluiden en muziek maken op hele
bijzondere elektronische instrumenten.

- groep 4/5 met de bus naar museum Het
Catharijneconvent is geweest en onlangs ook
een sportdag had.
-groep 1/2/3 over feesten heeft gewerkt en
hierover de tentoonstelling “Wat een feest!”
heeft bezocht in het Catharijneconvent en nu
aan het werk is over KUNST.

- groep 3 voor het eerst dit jaar meedeed aan
de grote sportdag in Helsdingen.
-we voor veel uitjes hulpouders nodig hadden en
dat dit allemaal gelukt is. Daar zijn we echt
superblij mee!

Agenda januari/februari/maart
27/01 Ouderbijdrage half jaar De Ark
28/01 Start sportdagen groepen 3 t/m 7
13/02 Rapport mee
18 t/m 21/02 Ouder-kind gesprekken
20/02 Spreekavond
22/02 STUDIEDAG-kinderen vrij
23/02 t/m 03/03 Voorjaarsvakantie
06/03 Hoofdluiscontrole
22/03 Pannenkoekendag, landelijk uitgesteld
i.v.m. mogelijke staking 15 maart

