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

School is de wereld in het klein
Veel van wat we met elkaar beleven op een
schooldag en daarbuiten gaat over samenleven
en omgaan met elkaar. Zoals u weet zijn we
allemaal anders. Ieder van ons heeft zijn eigen
leer- en ontwikkeluitdaging ook op het gebied
van gedrag. Kinderen zitten in een klas en horen
bij een groep. Zo ervaren ze wat het betekent
om met zoveel verschillende mensen in deze
wereld te leven. Dit is niet altijd makkelijk. Er is
veel te leren in een klas. We zien in de klas
welke mooie stappen kinderen maken in hun
ontwikkeling. Dit gebeurt vaak met vallen en
opstaan. Verandering in gedrag vraagt oefening
en tijd. Vaak gaat het twee stappen vooruit en
één stap achteruit. Hier hebben kinderen
volwassenen bij nodig. Hier hebben we elkaar
dus bij nodig, ouders en school. Door samen op
te lopen en in het verlengde van elkaar te staan
ontstaat groeiruimte en kan een kind optimaal
tot leren komen.

Nieuw op De Ark
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er
nieuwe kinderen, ouders, studenten en een
tijdelijke collega begonnen. Henk den Besten
valt in als onderwijsassistent en vervangt een
deel van de lessen van juf Harriëtte.

Vacatures
Zoals we al schreven in het eerste Logboek van
dit schooljaar, zijn we nog op zoek naar een
nieuwe leerkracht in groep 3.
We hebben weer een vacature uitgezet voor een
leerkracht voor één dag naast Carla van
Hardeveld. De bedoeling is dat we daarnaast
ook nog voor twee dagen een leerkracht voor
groep 1 of 2 kunnen aannemen. In december
komen er in korte tijd veel nieuwe leerlingen bij
en daarom willen we in de onderbouw nog een
extra groep starten. Hierover brengen we u
graag op de hoogte tijdens een speciale
ouderavond voor de ouders/verzorgers van
groep 1/2 op woensdag 27 november.

De Verteltas
We schreven al eerder over dit project dat met
geld van de gemeente Vianen gerealiseerd kan
worden. Op De Ark gaat, op donderdag 31
oktober tussen 08.45-10.45 uur, ‘De Verteltas’
echt van start. Marjolein van der Linden, Juanita
Verbruggen en Gülcan Aslan kijken uit naar
meer enthousiaste deelnemers om tassen met
een mooie, leerzame te ontwerpen. De tassen
worden op school en later ook thuis gebruikt om
samen mee te spelen en te lezen.
De bibliotheek Lek en IJssel verzorgde de eerste
training. Er zijn veel waardevolle materialen
verzameld door de inwoners van Vianen en
medewerkers van de bibliotheek. We kregen
zelfs een naaimachine van de wethouder van
onderwijs uitgereikt.

Vreedzame school
Inmiddels is het eerste blok ‘We horen bij elkaar’
afgerond. Na de vakantie starten we allemaal

met het volgende blok ‘We lossen conflicten zelf
op’. De nieuwe mediatoren zijn getraind en
krijgen vlak na de vakantie hun diploma.
De nieuwe schoolregels worden na de vakantie
ook geïntroduceerd. Afgelopen week zijn deze
besproken en goedgekeurd door de
leerlingenraad.

Nieuwe leerlingenraad
2019-2020

Na een toost is de nieuwe leerlingenraad van De
Ark van start gegaan. Leerlingen van de oude
leerlingenraad hebben de taken overgedragen.
Laila Geluk nieuw lid uit groep 5a schoof later
aan.

Muziek
De afgelopen weken hebben de groepen 4 en 7
muzieklessen gevolgd bij juf Marciëlla. Groep 4
leerde over hoog en laag en het lied van de
kangoeroe. Groep 7 is bezig geweest met
instrumenten en leerde het lied over de dikke
zwarte vlieg en een bodypercussie met het lied
Bimbum.

Engels
Komend schooljaar gaan we een bijscholing
Engels volgen. Twee leerkrachten gaan hiervoor
zelfs naar Engeland in 2020.
In de onderbouw wordt af en toe een liedje in
het Engels geleerd en/of oefenen de leerlingen
spelenderwijs met Engelse woordjes. In groep 4
geeft juf Lottie Engelse les aan de hand van
songteksten. De groepen 5 t/m 8 krijgen de
leerlingen les van ‘mister Jon’. Zijn lessen zijn
volledig in het Engels en we zien dat dit een

groot effect heeft op het durven spreken in het
Engels. Ook begrijpen de kinderen de taal
steeds beter. In groep 7 en 8 wordt er naast de
lessen in het Engels, door de groepsleerkrachten
woordenschat en grammatica aangeboden.

Gezocht nieuwe MR en OR leden
De ouderraad (OR) van De Ark bestaat uit:
Larissa Laus-Kriekaard, Jenny Bolster, Mirjam
Kool, Ingrid Toebak en Cyriana van Hulzen. Zij
ondersteunen bij alle schoolbrede activiteiten.
Eefje Termaat heeft aangegeven dat ze haar
taken dit jaar overdraagt. Dus de OR zoekt een
nieuw lid.
De sporttoernooien en de avondvierdaagse
worden allemaal door de OR georganiseerd. We
zijn blij met de goede samenwerking. Wil u meer
informatie of stelt u zich beschikbaar als nieuw
lid: mail dan naar orark@fluenta.nl
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat uit Andreea Varza, 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. Wilt u
nieuw lid worden? Graag opgeven bij de leden
van de MR. Bij meerdere aanmeldingen worden
er verkiezingen gehouden. Heeft u vragen en/of
opmerkingen, spreek één van hen dan aan of
mail naar m
 rark@fluenta.nl

Onderwijsstaking 6 november
Op woensdag 6 november staat een nieuwe
onderwijsstaking gepland. Afgelopen week
hebben we een zieke leerkracht kunnen
vervangen vanuit de invalpool en heeft er een
collega extra gewerkt. Hierdoor hebben we nog
geen klas naar huis hoeven sturen. Toch maken
we ons grote zorgen over de toekomst van ons
onderwijs. Kijk alleen maar naar de vacatures
die niet zomaar ingevuld zijn. Dit betekent dat
alle leerkrachten van De Ark hebben
aangegeven om aan te sluiten bij de staking als
deze landelijk gehouden wordt. We informeren u
in een apart bericht of de staking doorgaat. We
hopen op uw begrip.
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Wist u dat….
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de fotograaf nog tot 25 oktober a.s.
extra korting geeft op een pakket
we overgegaan zijn naar het werken in
de cloud en ook de groepen 3 en 4 nu
regelmatig op een chromebook werken.
‘leren leren’ op De Ark nog steeds een
uitdaging is. Inmiddels werken alle
groepen met dag en/of weektaken en
wordt het zelfstandig werken verder
geoefend. Ook is er keuzewerk als het
opgegeven werk af is.
het korfbaltoernooi weer een enorm
succes was. De Ark was met veel teams
van groep 3 t/m 8 vertegenwoordigd.
de ouderbijdrage nodig is om op school
net die extra’s voor de kinderen te
kunnen doen, die een feest, een
sporttoernooi en een straatspeeldag zo
bijzonder maken.
groep 8 verstoppertje in school heeft
gespeeld, toen de rest van de school op
schoolreisje was.
OPA staat voor oud papier actie. Deze
actie zoekt enthousiaste vaders die
eens in de drie maanden papier op willen
halen in de wijk voor extra inkomsten
voor De Ark. Het kost twee uurtjes tijd
op de zaterdag, dus 4x per jaar. Van dit
geld hebben we al veel extra speelgoed,
ontwikkelingsmateriaal, bomen en
speeltoestellen voor het schoolplein
kunnen aanschaffen. Graag opgeven op
school bij de leerkracht.
de kinderboekenweek door juf Rianne en
juf Demi en een paar kinderen met een
toneelstuk geopend is. Ze gingen op reis
met het vliegtuig.
groep 1, 2 en 3 een eigen restaurant
hebben in de onderbouwhal.

-

-

er in alle groepen extra veel (voor)
gelezen wordt, omdat je van lezen veel
kunt leren.
we nog was-ouders zoeken die 1x per
maand een was willen doen.

Agenda oktober-november
17/10 Bevestiging nieuwe leerlingenraad
21 t/m 25/10 Herfstvakantie
28/10 Theatervoorstelling gr. 4/5/6
De Nachtwaker
30/10 Hoofdluiscontrole/
Diplomering mediatoren
31/10 Start Verteltas 08.45-10.45 uur
4 t/m
08/11 Spreekweek ouder-kindgesprekken
05/11 Spreekavond dinsdagavond
05/11 Nationaal schoolontbijt
06/11 Mad science
06/11 Mogelijke onderwijsstaking !
11/11 Studiedag-kinderen vrij!
14/11 Verteltas 08.45-10.45 uur
Schoolvolleybaltoernooi
18/11 GGD onderzoek groep 2
20/11 Mad Science
21/11 Verteltas 08.45-10.45 uur
21/11 Viaans kinderdictee 16.00 uur
Oosterlicht Vianen
27/11 Ouderavond groep 1/2

