augustus 2019

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

We gaan weer beginnen
Maandag 2 september hopen we iedereen weer
te kunnen begroeten op De Ark. We zijn
benieuwd naar alle verhalen. Het jaarthema van
de school is ‘Hallo Wereld!’
Door het vertellen van verhalen leren we van en
over de wereld, elkaar en het verhaal van God
die de hemel en aarde gemaakt heeft.

In het begin lag de aarde verloren,
In het begin was het duisternis,
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
Licht dat vandaag onze dag nog is.

uitgesproken en er wordt vooral gewerkt aan
het pedagogisch klimaat. Als je je op je gemak
en veilig voelt, dan pas kan je tot goed leren
komen. Dit betekent ook dat nog niet alle lessen
de eerste schoolweek starten.

Formatie
We zijn blij dat we kunnen starten met een bijna
volledig team en leerkrachten voor elke groep.
In deze tijd is dat niet meer vanzelfsprekend. Er
is nog een vacature in groep 2/3, die wordt nu
eerst vervangen door Carla van Hardeveld.
Rolien Smaling zal komende weken een paar
dagen invallen in groep 1/2. Lottie Jolink
vervangt Mirjam Huisman als zij
managementondersteunende taken uitvoert.
groep 1/2A

Demi Weiss (ma, di of wo.)
Rianne Roodhorst (wo. om de
week; do. en vr.)
Carla van Hardeveld (om de
week 1 dag) tijdelijk Rolien
Smaling

groep 2B/3

Carla van Hardeveld (wo, do, vr)
vacature 2 dagen; tot deze
vacature is ingevuld werkt Carla
5 dagen.

groep 4/5A

Mirjam Huisman, Lottie Jolink
(ma.middag)

groep 5A
en 5B

Marciëlla Heijkamp (di.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)

In- en uitgang
Ouders en leerlingen van groep 1, 2 en 3
gebruiken de ingang bij de onderbouwhal. De
andere kinderen komen via de achteringang
vanaf het plein de school in. De buitendeur bij
de BSO wordt alleen gebruikt door de BSO. De
fietsen van leerlingen worden gestald in of bij de
rekken naast het schoolplein. Om 08.20 uur
gaan de schooldeuren open en om 08.30 uur is
er koffie/thee voor de ouder(s)/verzorger(s) op
het leerplein. De school begint om 08.30 uur.

Gouden weken
Deze eerste schoolweken noemen we ook wel
de Gouden Weken. Klasgenoten en
leerkracht(en) maken (weer)kennis met elkaar,
leren elkaar (beter)kennen, de regels worden
opgefrist, nieuwe afspraken worden samen met
de kinderen gemaakt, verwachtingen worden

Onderwijsassistent (OA)
groep 1, 2, 3

Daniëlle Kok

groep 4, 5, 6, 7, 8

Harriëtte de Haan

Vakleerkracht
Gym

John Heijnders (ma, woe)

Vakleerkracht
Muziek

Marciëlla Heijkamp (di.mi.)

Vakleerkracht
CLIL Engels

Jon Escolar (ma.mi)

Different Day
leerkracht

Maartje van Noppen (do.)

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.)

Gymrooster
Maandag:
10:45-11:30 Groep 4/5
11:30-12:15 Groep 5/6
13:15-14:00 Groep 7/8
Woensdag:
10:45- 11:30 Groep 5/6
11:30-12:15 Groep 4/5
12:30- 13:15 Groep 7/8
13:15-14:00 Groep 2/3
Vrijdag:
8:30-9:15 groep 1/2
Wanneer de gymles in de zaal start, hoort u via
de leerkracht. De gymzaal is bij De Prenter.

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, Willy van Dregt en
Margreet Mulder. De MR heeft afscheid
genomen van Joyce van der Meulen. Zij was
afgelopen twee jaar voorzitter van de MR. Ze
heeft onder meer de klankbordgroep van ouders
opgezet en was altijd bereid om te adviseren en
mee te denken over de ontwikkeling van de
school. We hebben haar bedankt voor de fijne
samenwerking.
Binnenkort zal er vanuit de MR een oproep
komen om de vacature als MR-lid in te vullen.
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.

Wist u dat….
-

-

de kinderen aan het begin van het
schooljaar op schoolreisje gaan.
Komende week volgt nadere informatie.
we ook dit jaar weer een enthousiaste
groep vaders hebben die maandelijks
oud papier ophaalt in de wijk. Dit levert
de school een extra zakcentje op waar
we mooie materialen voor de kinderen
voor kunnen aanschaffen. Wilt u deel
uitmaken van deze groep? Dan kunt u
zich tijdens de informatiemarkt
aanmelden.
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-

-

de pauzehap en de lunch van uw kind in
de rugzak kan blijven zitten. Bekers met
melk kunnen in de bak voor de koelkast.
de kinderen vanaf groep 3 gaan werken
op nieuwe laptops.
we bij de kleuters in het lokaal van groep
1/2 een nieuw kantelbaar digibord
hebben die ook de kinderen gaan leren
gebruiken.

Agenda september-oktober
02/09
Eerste schooldag
16 t/m 20/09 Kennismakingsgesprekken
17/09
Informatiemarkt De Ark
24/09
Schoolreisje gr. 1 t/m 7
02 t/m 13/10 Kinderboekenweek
08-10
Studiedag K
 inderen vrij!
09/10
Paardenmarkt
21 t/m 25/10 Herfstvakantie

