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

Op weg naar Pasen
De Paasviering heeft dit jaar als thema:
LICHT OVERWINT. Op donderdag 18 april vieren
we het paasfeest met de kinderen samen. Dit
jaar met een viering met de hele school. Het
verhaal van de opstanding van Jezus wordt
verteld en we zingen liedjes die passen bij het
thema.

Personele bezetting
Harriëtte de Haan de huidige leerkracht van
groep 8 gaat per 1 april stoppen met haar
werkzaamheden als groepsleerkracht. Harriëtte
heeft aangegeven dat door lichamelijke- en
privé-omstandigheden het werk haar de laatste
jaren teveel energie kost.
Harriëtte neemt gelukkig geen afscheid van De
Ark. Ze blijft nog verbonden aan groep 8 in de
nieuwe functie van onderwijsassistent.
Daarnaast gaat ze in deze functie vooral ook
andere groepen en individuele kinderen
ondersteunen binnen de school. Mede vanwege
haar enorme ervaring en sterke didactische
kwaliteiten zijn we blij dat we haar kunnen
behouden voor het onderwijs. We hopen dat ze
door deze verandering plezier blijft houden in
haar werkzaamheden en dat het haar meer
energie geeft.
Lottie Jolink heeft afscheid genomen van groep
2/3. Zij gaat op maandag, dinsdag en woensdag
in groep 8 aan het werk en neemt het werk van
Harriette over.

In groep 2/3 is Jantine de Jong na haar
ouderschapsverlof weer begonnen. Ze is een
dag minder gaan werken, hierdoor vervalt de
eerder geplande lesdag in groep 4/5.
Eline van den Brink ondersteunt als
onderwijsassistent in diverse groepen op
maandag- en vrijdagochtend. Zij doet dit in
voorbereiding op een zij-instroom traject bij de
stichting Fluenta.

Het Avontuur op De Ark
De naam van de nieuwe Fluenta school is Het
Avontuur. Deze school komt in Hoef en Haag.
De eerste leerling van Het Avontuur is op 4
maart gestart op De Ark. Samen met de nieuwe
directeur zit ze in groep 2/3. De kinderen
hebben haar opgehaald en uitgenodigd om bij
hen in de groep te zijn zolang er nog geen
andere kinderen zijn.
Ingeborg Hokken kwam dus samen met haar
eerste leerling in groep 3. Voor ons een fijne
bijkomstigheid. Extra handen en een lesgevende
leerkracht in de groep. We zoeken naar optimale
inzet en mogelijkheden. We zijn blij dat ze dit
avontuur op De Ark is aangegaan.

Ouderbijdrage
Inmiddels is 65% van de ouderbijdrage
overgemaakt of cash betaald. Omdat het voor
het komende half jaar om een heel klein bedrag
gaat, streven we naar een hoger percentage.
Heeft u nog niet betaald, wilt u dit dan alsnog
doen? Uw kind is erbij gebaat.

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.
Het gaat om de periode t/m juli 2019.

Aanmelding nieuwe leerlingen
We zijn alweer gestart met de
formatiegesprekken voor het nieuwe schooljaar.
We willen graag weten op hoeveel leerlingen we
in het nieuwe jaar kunnen rekenen. Nieuwe
leerlingen en ouders nodigen we uit voor een
kennismakingsgesprek. Kent u ouders die nog
op zoek zijn naar een school in de buurt, wilt u
doorgeven dat ze welkom zijn op De Ark. 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.

Bezoek onderwijsinspectie
Stichting Fluenta
De onderwijsinspectie heeft in oktober/
november de stichting en 6 scholen bezocht en
concludeert:” Het bestuur van Fluenta is
regelmatig op de scholen en heeft mede
daardoor goed zicht op de kwaliteit van het
onderwijs. De beleidsthema’s van het bestuur,
die beschreven zijn in het koersplan zien wij
terug in de scholen.” We zijn met elkaar trots op
dit rapport.
Matthijs Wesseloo, algemeen directeur van
stichting Fluenta, heeft besloten om te stoppen
met werken. In maart wordt hij 64. Vanaf
augustus 2019 gaat hij genieten van andere
dingen dan het schoolse leven. Een logische
keus voor Matthijs, maar voor stichting Fluenta
erg jammer. Matthijs heeft de afgelopen 8 jaar

goed voor ons allemaal gezorgd en wij gaan
hem missen.

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.
Vakantierooster 2019-2020: dit wordt regionaal
vastgesteld. Invulling van extra vrije dagen
studiedagen gebeurt in overleg met de MR.
Herfstvakantie 21/10 t/m 25/10 ‘19
Kerstvakantie 23/12 t/m 03/01 ‘20
Voorjaarsvakantie 24/02 t/m 28/02 ‘20
Paasvakantie 10/04 t/m 13/04 ‘20
Meivakantie 27/04 t/m 05/05 ‘20
Hemelvaart 21/05 t/m 22/05 ‘20
Pinkstervakantie 01/06 t/m 05/06 ‘20
Zomervakantie 20/06 t/m 29/08 ‘20
Let op: de meivakantie duurt 1 1⁄2 week,
de pinkstervakantie 1 week.
Hiervoor is gekozen om het erg lange schooljaar
2019-2020 te “breken”.
Parro de nieuwe ouderapp is een feit. Op het
moment van schrijven zijn we in de opstartfase.
We zijn benieuwd hoe de app wordt ontvangen.

Leerlingenraad

de leerlingenraad 2018/2019 bestaat uit:
Lynn, Thijs (2/3), Quinty, Bram (4/5), Luuk D.,
Julia (6/7), Milan, Nisa (8) samen met juf
Rianne.
Volgende vergadering komt er iemand van de
gemeente vertellen over gescheiden afval en de
mogelijkheden voor de school. Dit is een grote
wens van de leerlingen. Zeker als het om plastic
scheiding gaat.
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Vreedzame school

Het nieuwe thema is: We dragen allemaal een
steentje bij.

Wist u dat….
- de a Different Day klas op De Rank elke
donderdag met een breinbreker begint.
- de leerlingen gewend raken aan een Engels
sprekende meester en de lessen Engels nog
steeds enthousiast worden gevolgd.
- Marciella Heijkamp weer gestart is met extra
muzieklessen op De Ark en de groepen 2 t/m 7
dit komende half jaar weer vijf lessen van haar
krijgen.
- we altijd plek hebben voor nieuwe ouders die
willen helpen in de versiercommissie, bij de
luizenouders en bij het oudpapier!

Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op
bijvoorbeeld:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een
conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer
bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als
scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerling mediatoren kunt
vragen om te helpen wanneer je een conflict
hebt.
Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen een
eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan
de school door bijvoorbeeld:
- het bedenken van activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- het verschil te leren tussen het uitvoeren van
opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die
goed zijn voor de groep.

- Groep 8 kookles heeft gevolgd op het
Oosterlicht Vianen en vrijdag pannenkoeken
bakte voor de ouders van groep 8 en gasten uit
de Hof van Batenstein. Aan alle andere
leerlingen ook is gedacht, ze kregen allemaal
een stuk pannenkoek.
- er in groep 2/3 een letterfeest is gevierd. De
kinderen uit groep 3 kregen hierna hun
letterdiploma.
- er lessen over het Waterschap zijn gegeven in
groep 6/7. Vervolgens is er een bezoek gebracht
aan Fort Lunet aan de Snel in het kader van het
project over de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vanuit Kunstcentraal. Deze lessen pasten
verrassend goed bij elkaar.

- de groepen 1, 2, 3 het thema KUNST hebben
afgesloten in ‘Het Viaans Ark museum.’ De
tentoonstelling trok een groot aantal bezoekers.
- groep 6, 7 en 8 de krant haalde met hun
tentoonstelling over Wereldsterren. Deze kwam
tot stand na een lessenserie uit de nieuwe
methode voor zaakvakonderwijs BLINK, waarin
21ste eeuwse vaardigheden worden aangeleerd.
Er werd gezongen en van alles gepresenteerd
door de leerlingen.
- we nog steeds werken aan ‘leren leren’ en
hoge verwachtingen hebben van onze kinderen
- het vakantierooster 2019/2020 is vastgesteld.
Er is gekozen om anderhalve week mei-vakantie
te houden en met Pinksteren nog een week vrij
te hebben. Dit, omdat we tot eind juli naar
school moeten en de laatste periode dan heel
lang is.

Schoolfruit
Het schoolfruitprogramma van de Europese Unie
loopt tot 20 april. Dus na de meivakantie is het
weer de bedoeling dat de kinderen zelf hun 10
uurtje meenemen. Bij voorkeur fruit of groente.
De ouders die het fruit de afgelopen maanden
hebben gesneden willen we hartelijk bedanken
voor hun trouwe hulp.

Agenda maart/april/mei
22/03 Pannenkoekendag
01/04 t/m
04/04 Schoolvoetbaltoernooi
03/04 Roefel(snuffelstage)dag groep 6, 7, 8
04/04 t/m
13/05 Basisschool in bedrijf (BIB)
10/04 Studiedag Fluenta kinderen vrij!
16/04 t/m
18/04 Cito eindtoets groep 8
18/04 Paasviering
19/04 Goede vrijdag k
 inderen vrij!
21/04 Eerste Paasdag
22/04 t/m
03/05 Meivakantie

