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

Basisschool in bedrijf (BIB)
Met een prachtig filmpje v an juf Tamara en juf

Het is een korte week door Hemelvaartsdag. Fijn
om nog even extra de tijd te hebben om op
adem te komen voor de laatste periode van het
schooljaar. Over tien dagen is het Pinksteren.
Het feest van Gods geest die mensen in vuur en
vlam wil zetten om het goede te doen en licht te
brengen in deze soms zo donkere wereld. Dit
oefenen we dagelijks op De Ark, door samen te
spelen/werken, te delen en te luisteren naar de
verhalen.

Jantine over verschillende beroepen zijn alle
groepen gestart met het thema ‘basisschool in
bedrijf’. Dit betekent dat de kinderen op bezoek
gaan bij bedrijven en dat er weer mensen op
school komen vertellen over hun beroep. De
vragen ‘Wat voor werk doet u? Wat moet je
daarvoor leren (welke vakken horen daarbij)? en
waar moet je goed in zijn/worden?’ komen
allemaal aan de orde. Dit jaar gaat groep 8 voor
het eerst een dag(deel) op stage in een bedrijf.
Dit regelen ze zelf en ze maken een verslag over
wat ze gedaan en gezien hebben, hierover krijgt
u nog meer informatie.

Personeel

Straatspeeldag 2019

Hemelvaart en Pinksteren

Door privé omstandigheden was juf Margreet
Mulder de IB-er deze dagen afwezig. Ook juf
Liesbeth Rodink was er niet vanwege een
longontsteking.

Oudervragenlijst 2019 invullen
“Wilt u onze spiegel zijn?"
Dank aan de 28 ouder(s)/verzorger(s) die de
vragenlijst al hebben ingevuld. Dat is 24% van
alle ouders. We willen zo graag weten van alle
ouder(s)/verzorger(s) hoe u naar de school kijkt
en wat we nog kunnen verbeteren. U kunt de
vragenlijst invullen tot en met 31 mei. Op 16
mei heeft u een e-mail ontvangen met een link,
een inlogcode en een wachtwoord. Door te
klikken op de onderste link heeft u geen
wachtwoord of inlog nodig en komt u meteen bij
de vragenlijst. Wilt u dit vandaag of morgen nog
doen? Vanzelfsprekend delen we de uitkomsten
met u. Tevens zullen deze uitkomsten
onderwerp van bespreking zijn in het
schoolteam en de MR.

Zoals u via Parro heeft gelezen, is de
straatspeeldag van De Ark op woensdag 12 juni.
Deze dag staat in het teken van “water”. We
hebben inmiddels voldoende hulpouders. Heel
fijn dat dit zo snel geregeld is.
De groepen 1 en 2 spelen op straat naast de
school en op het kleuterplein. Groep 3, 4, 5 voor
de school en op het grote plein. Voor groep 6, 7
en 8 wordt dit later bekend gemaakt als alles is
vastgelegd.

Avondvierdaagse inschrijving
Dit jaar wordt in Vianen de Avond4daagse
gelopen van 17 t/m 20 juni.
Het inschrijfmoment op De Ark is op woensdag
5 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur op het
leerplein. Ook is er deze avond de mogelijkheid
om een Ark shirt aan te schaffen (€ 10,- borg) of
om te ruilen. Wij vragen u om het Ark shirt
tijdens de avond4daagse zoveel mogelijk te
dragen, maar in ieder geval op de laatste avond.

Bent u niet in de gelegenheid om op 5 juni in de
avond naar school te komen? Probeer dan met
een andere ouder af te spreken om dit voor u te
doen.
Voor de inschrijving is nodig:
- Naam en geboortedata van de lopers.
- Voor de hoeveelste keer wordt er meegelopen
(ivm de medaille)?
- Hoeveel kilometer wordt er gelopen?
- Graag zoveel mogelijk betalen met gepast
geld.
De inschrijfkosten zijn voor kinderen € 3,50 en
voor volwassenen € 4,00. De kinderen moeten
worden begeleid door minimaal één betalende
volwassene. Wilt u weten waar de organisatie
deze inschrijfkosten voor gebruikt? Kijk dan op
www.avondvierdaagsevianen.nl onder het kopje
'inschrijven'. Op deze website vindt u ook alle
overige informatie over de avond4daagse.

is dat iedereen bijdraagt aan het samenleven en
leren op De Ark.
We zijn de wereld in het klein en hier oefenen
we met elkaar hoe we wereldburgers zijn.
Ook herhalen we telkens weer hoe we omgaan
met conflicten en wat het verschil is tussen
plagen en pesten. Als er sprake is van het
laatste, dan volgen we vaste stappen en grijpen
we in als school. We vinden het fijn om te
merken dat we daarin samenwerken met u als
ouders/verzorgers en dat u ons
(groepsleerkrachten, intern begeleider en
directie) ook bij vragen weet te vinden.
De leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat er
inmiddels in alle groepen een plastic afvalbak
staat. Deze is ook voor metaal en drinkpakjes.
Een mooi initiatief, waar we allemaal aan
moeten wennen, maar ook graag ons steentje
aan bij willen dragen.
Het volgende en laatste thema is:

OR/MR
De ouderraad (OR) van De Ark bestaat uit:
Larissa Laus-Kriekaard, Jenny Bolster, Eefje
Termaat, Mirjam Kool, Ingrid Toebak en Cyriana
van Hulzen. Zij ondersteunt bij alle schoolbrede
activiteiten. De sporttoernooien en de
avondvierdaagse worden allemaal door de OR
georganiseerd. We zijn blij met de goede
samenwerking. Heeft u vragen, mail dan naar
orark@fluenta.nl
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat uit Andreea Varza, Joyce Vermeulen,
Willy van Dregt en Margreet Mulder. De MR
denkt mee, heeft instemmingsrecht over een
aantal zaken en adviseert de school over het
beleid. De MR bespreekt met de directie alle
onderwerpen die de school betreffen. Heeft u
vragen en/of opmerkingen, spreek één van hen
dan aan of mail naar mrark@fluenta.nl.

Vreedzame school

Met het thema ‘we dragen allemaal een steentje
bij ‘heeft ieder kind weer een eigen taak in de
groep gekregen en is gedeeld hoe waardevol het

Wist u dat….
-in de meivakantie de schuur bij de ingang van
de onderbouw voorzien is van een nieuwe muur.
-de schilder binnen school hard aan het werk is
geweest met de muren in groep 4/5 en 6/7 en
de personeelskamer. In de zomer maakt hij het
helemaal af.
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- De Ark na de meivakantie helemaal LUISVRIJ
was. Hulde aan u allen mede namens de
luizenpluis-ouders!
- we helaas veel last van vandalisme hebben op
het plein na schooltijd. De afgelopen periode zijn
er meer dan tien ramen gesneuveld. Naast alle
tijd die het kost om een en ander te regelen met
politie en verzekeringen, lopen de kosten heel
hoog op. Er wordt gewerkt aan preventieve
maatregelen.
- lunchtrommels met vleeswaren en bekers met
melk goed bewaard blijven in de koelkast.
- de bekers en bakjes met andere inhoud voor
het 12 uurtje ook prima in de tassen van de
leerlingen kunnen blijven. Denk ook eens aan
een icepack in de tas bij warm weer.
- groep 8 afgelopen maandag vertrok voor het
schoolkamp. Ondanks de regen op
dinsdagochtend klonken er goede en vrolijke
berichten van de kinderen en collega’s.
- groep 7 is geslaagd voor het landelijk
verkeersexamen. Dit examen bestond uit een
theoretisch- en praktisch examen.
- groep 6 t/m 8 twee keer in de week samen
met de leerlingen van de onderbouw leest.
- groep 4/5 naar de sluiswachters van de Grote
Sluis is geweest. Er was een probleem en groep
4/5 gaat het oplossen. Dit project is van Kunst
Centraal i.v.m. het Waterjaar van de vrijstad
Vianen.
- groep 3 een agent op bezoek kreeg, die
vertelde over zijn werk als agent.
- deze groep soms buiten aan het rekenen is en
regelmatig samen met een bovenbouwleerling
leest.
- groep 1 en 2 na een prachtige sprookjesdag
het thema heeft afgerond en gestart is met het
thema water.
- er altijd plek is om mee toe doen met het oudpapier team. Een paar ouders stoppen met
oud-papier ophalen, omdat hun kind naar het
voortgezet onderwijs gaat.

-de GGD reisadviezen geeft over inentingen van
kinderen tegen o.a. geelzucht. Kijk op de
website w
 ww.ggdreisvaccinaties.nl welke
adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig
online een afspraak maken bij GGD regio
Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). Download de
app GGDreistmee.

Agenda april/mei/juni
27/05 t/m
29/05 Kamp groep 8
30/05 t/m
31/05 Hemelvaart - kinderen vrij 05/06 Inschrijving avondvierdaagse
10/06 Tweede Pinksterdag - kinderen vrij11/06 Olympische dag groep 8
12/06 Straatspeeldag
14/06 Studiedag - kinderen vrij 17/06 t/m
20/06 Avond4daagse Vianen
17/07 Afscheid groep 8

Fijne sleepbootdagen!

