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

Terug- en vooruitblik
Met het team hebben we afgelopen studiedag
teruggekeken naar het huidige schooljaar. De
uitkomsten van de vragenlijsten van de ouders,
leerlingen en leerkrachten zijn besproken. Op
basis van de uitslagen hebben we actiepunten
opgesteld, die we met de MR besproken
hebben. Eén daarvan is om het nieuwe
schooljaar weer te starten met een
ouderklankbordgroep in samenwerking met de
MR. Het jaarplan van afgelopen schooljaar is
besproken en we kunnen constateren dat veel
zaken die we gepland hadden in ontwikkeling
en/of gerealiseerd zijn. Zo hebben we een
opbouw voor het werken met weektaken. Dit is
onderdeel van het “Leren leren”. Hier gaan we
in het nieuwe schooljaar mee verder. We zijn
gestart met de nieuwe methode voor het
zaakvakonderwijs, BLINK (gr. 4 t/m 8).
Engels hebben we breder opgezet, groep 4 t/m
8 kreeg les van een docent Engels. Muzieklessen
zijn het afgelopen jaar extra gegeven door een
ervaren muziekdocent. Engels- en muzieklessen
worden ook volgend jaar weer gegeven. Het
project ‘basisschool in bedrijf’ sluiten we af met
een bedrijvenmarkt op maandag 8 juli waar de
leerlingen aan elkaar presenteren wat ze geleerd
hebben. Dit tweejarige project heeft veel mooie
nieuwe leermomenten, ervaringen en contacten
met ondernemers en bedrijven opgeleverd.

Formatie schooljaar 2019-2020
Voor het nieuwe schooljaar hebben we een bijna
passend formatieplaatje. In grote lijnen kunnen

we u vertellen wie er voor welke groep staat. Er
is één vacature.
Vanwege de leerlingaantallen splitsen we groep
2 en groep 5. W
 e verwachten dat de kinderen
van groep 2 rond januari weer samen zullen
komen door de instroom van nieuwe kleuters.
Groep 5 wordt dit jaar gesplitst, hierdoor kunnen
we twee groepen maken met een evenredig
aantal leerlingen die kleiner is dan de combinatie
van vorig jaar.
Een splitsing van een groep is altijd lastig omdat
er vaak heel veel verschillende redenen zijn om
een kind wel of niet in een bepaalde groep te
plaatsen. We hebben nauwkeurig afgewogen
waar uw kind het best tot zijn/haar recht komt.
Voor ouders/verzorgers van de leerlingen die in
een nieuwe groepssamenstelling komen, voegen
we in de bijlage de namen van de
groepsgenoten toe.
groep 1/2A

Demi Weiss (ma, di of wo.)
Rianne Roodhorst (wo. om de
week; do. en vr.)
Carla van Hardeveld (di. extra)

groep 2B/3

Carla van Hardeveld 3 dagen
vacature 2 dagen; tot deze
vacature is ingevuld werkt Carla
5 dagen.

groep 4/5A

Mirjam Huisman

groep 5A
en 5B

Marciëlla Heijkamp (één
ochtend)

groep 5B/6

Willy van Dregt (di, wo, do, vr))
Margreet Mulder (ma)

groep 7/ 8

Marieke van Putten (ma, di, wo)
Suzanne Stevens (do, vr)

Onderwijsassistent (OA)
groep 1, 2, 3, 4 Daniëlle Kok
groep 5, 6, 7, 8 Harriëtte de Haan
Intern
begeleider

Margreet Mulder (IB taken di,
do)

Conciërge

Frans Verstappen (ma. vr.)

Administratief
medewerker

Marieke Kemp (ma. om de
week en do.)

Directeur

Liesbeth Rodink (ma. t/m
do.)

Personeel
U leest een nieuwe naam in dit overzicht. Dat is
de naam van Demi Weiss. Demi is SB student
en doet specialisatie ‘Jonge kind’. Afgelopen
schooljaar heeft ze ervaring opgedaan in een
groep 1/2 en naast juf Rianne en juf Carla zal ze
de onderbouw komen versterken.
We nemen helaas afscheid van Jantine de
Jong. Jantine heeft vlak voor het einde van het
schooljaar een baan aangeboden gekregen op
een school op 5 minuten lopen van haar huis.
Deze baan biedt inhoudelijk ook nieuwe
uitdagingen. We gaan haar enthousiasme en
enorme daadkracht missen.
Lottie Jolink startte dit jaar in groep 2/3 en
maakt dit schooljaar met veel plezier af in groep
8. Ze zit nu volop in de afscheidsmusical. Zij
heeft een nieuwe baan in Houten op Het
Mozaïek, een school die hoort bij onze stichting
Fluenta. Mogelijk zien we haar volgend jaar af
en toe een dagje terug op De Ark als extra
leerkracht.
Tamara Helwig houdt op 1 juli haar
eindpresentatie voor de opleiding.
We verwachten dat ze dit met goed gevolg zal
afronden.

Dan wacht haar een volledige baan op De
Trompetvogel in Nieuwegein en hier start ze na
de vakantie met een eigen groep.
We feliciteren hen natuurlijk van harte, maar
gaan hen ook missen.
Ingeborg Hokken, directeur van Het Avontuur
in Hoef & Haag, kregen we in de loop van dit
schooljaar cadeau doordat haar leerling bij ons
in groep 3 mocht starten. Hierdoor werd ze drie
dagen groepsleerkracht van deze groep en zo
ook deel van ons team. Na de vakantie start ze
samen met meester Rick in noodlokalen in
Hagestein, totdat de nieuwe school klaar is. We
hebben het enorm gewaardeerd dat door haar
komst een splitsing van groep 2 en 3 mogelijk
werd. Wij zijn dankbaar voor haar extra inzet en
hulp en wensen haar veel succes met haar
nieuwe school.

Straatspeeldag 2019
Zoals u via Parro onze ouderapp heeft gelezen,
is de straatspeeldag van De Ark verplaatst naar
woensdag 10 juli a.s. Deze dag staat in het
teken van “water”. 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. Groep 6, 7 en 8 starten op school en gaan
met elkaar naar ‘t Wed.
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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 ondersteunen 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 van der
Meulen, 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 m
 rark@fluenta.nl.

Hulpouders bedankt!
Langs deze weg willen we graag alle ouders die
zich afgelopen jaar hebben ingezet voor de
school heel hartelijk bedanken. In het bijzonder
de ouders van groep 8 die nu afscheid van de
school nemen. Dank voor alle hulp!

tropenrooster en woensdag in de onderbouw
met waterspelen.
- groep 1 en 2 voor ‘basisschool in bedrijf’ juf
Esther de Joode (speltherapeut) en juf Esther
van Zuilen (kinderoefentherapeut kind en
motoriek) op bezoek kregen. Zij hebben verteld
over hun werk.
- groep 3 mee heeft gedaan met de fit4kids
waterweken. Zij kregen een diëtist op bezoek,
die verteld heeft over gezonde en ongezonde
voeding en over hoe gezond het is om water te
drinken.
- groep 4/5 naar het museum in Vianen is
geweest voor een geschiedenisles over Jet en
Jan die 100 jaar geleden opgroeiden in Vianen.
- groep 6/7 al veel weet van het Waterschap en
de laatste les hierover heeft in de buitenstad.
- groep 8 een geweldig schoolkamp achter de
rug heeft, stage heeft gelopen in bedrijven en
zich nu aan het voorbereiden is op de
eindmusical.
- de meeste studenten inmiddels afscheid
hebben genomen.
- er volgend jaar weer voldoende plaats is voor
nieuwe hulpouders. Samen zijn we De Ark!

Nieuwe leerlingen
Welkom Collin in groep 6;
Mohammed in groep 4;
Finley en Chahid in groep 3;
Amin in groep 2A en
Rayan en Ilya in groep 1!

Wist u dat….
- de avond4daagse een avond3daagse werd.
- we mooie nieuwe vlaggen hebben voor De Ark.
- we de warme dagen goed door zijn gekomen;
maandag met een ijsje, dinsdag door een

Agenda juni/juli
8/07
9/07
10/07
10/07
17/07
19/07

Eindpresentaties ‘Basisschool in bedrijf’.
Kennismaken nieuwe leerkracht(en)
Straatspeeldag
Rapport/portfolio mee
Afscheid groep 8
12 uur uit: Start zomervakantie!

