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Agenda:

ma. 23-8 Eerste schooldag

di. 24-8 Eerste gymlessen voor de groepen 3 t/m 8

wo. 25-8 Openingsviering
‘s Middags Mad-science presentaties

vr. 27-8 Groep 4-5 zwemt

ma. 30-8 Eerste vergadering ouderraad

di. 31-8 Allerlaatste werkdag van juf Keshia op De Ark

wo. 1-9 Fietsenkeuring voor groep 6-7-8

vr. 3-9 Uitgave Ark-Nieuws 2

Nieuws van de directie:

Welkom in dit nieuwe schooljaar
Als u dit leest, is de verbouwing afgerond. Deze week is er nog geschilderd. Er moeten in

de komende week nog enkele prikwanden en whiteboarden worden verhangen, maar we

kunnen starten. En…. we hebben er weer zin in.

Na 6 weken vakantie is het weer heel fijn elkaar te ontmoeten, vakantieverhalen te horen

en gewoon weer lekker aan de slag te gaan. Hopelijk voor het laatst met een bijzondere

start, want…..

….Corona is nog niet weg….
Het betekent dat we nog altijd rekening moeten houden met de “anderhalve meter-regel” .

Mogelijk dat er op 20 september e.e.a. wijzigt. Het protocol vanuit de P.O.-raad zullen wij met

u delen zo gauw het binnen is.  We maken daarom  de volgende afspraken:

● Ouders van groep 3-8 brengen hun kind tot de poort; de leerkracht van groep 3 wacht

de kinderen op in de pannakooi; de anderen gaan via de hoofdentree naar binnen.



● Ouders van groep 1-2 brengen hun kinderen vanaf 8:20  tot de gele streep, waar de leerkracht hen opvangt.

Bij de tweede toet (8:25 u.) gaat de leerkracht met de groep naar binnen.

● Bent u door wat voor reden dan ook verlaat, bel dan even aan.

● Alleen de ouders van nieuwe leerlingen gaan de eerste dag even mee naar binnen.

● Leerkrachten maken de eerste dag een filmpje van de klas en delen deze met de ouders.

● Ouders komen zoveel mogelijk alleen de school in en houden zich aan de bekende algemene regels.

● In de tweede week is de -facultatieve- eerste gespreksronde (zie artikel). Bij die gelegenheid kunt u de

verbouwing uiteraard ook zien.

● De informatie-avond wordt uitgesteld tot na 20 september (na de persconferentie). Dan zullen we ook beleid

maken op hoe ouders wat regelmatiger de school in kunnen.

● Uiteraard gaan wij er vanuit dat u gepast handelt, als u of uw kind corona-gerelateerde problemen heeft.

Hiervoor hebben wij de meest recente beslisboom toegevoegd in eenbijlage)

Parro…..
Ook dit jaar zullen wij u informeren via Parro. Dit digitale medium werkt zoals u van ons

gewend bent via mobiel of p.c.. U ontvangt informatie en kunt er ook mee communiceren

met  de leerkracht van uw kind. Als u als partners allebei een account wilt, laat het ons

weten. We hebben dan alleen wel een tweede e-mailadres nodig.

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen. Daarom willen wij u vragen om via Parro uw privacy voorkeuren door
te geven. U kunt met een paar klikken doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor
geeft. Ook tijdens het schooljaar kunt u als ouder uw voorkeuren bekijken.

Via de volgende stappen kunt u het inregelen (zie ook bijgaande afbeeldingen):
● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
● Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Gym…
... is dit jaar op dinsdag en donderdag. Misschien even wennen. Zwemmen blijft op vrijdag (als dat die week het

geval is, vervalt op donderdag de gymles).

Hulpouders gevraagd…
Maandag ontvangt u allemaal onze oproep om te helpen bij

allerlei activiteiten op school. Natuurlijk hopen we dat u

indien u in de gelegenheid bent, uw steentje wilt bijdragen...

Hoofdluiscontrole
Dit jaar willen we de controle op hoofdluis weer opstarten.

Afgelopen jaar is dat er door de corona-toestanden niet van

gekomen. Voor de vakantie hebben we een oproep gedaan om ons daarbij te helpen. Daar hebben enkele ouders op

gereageerd, maar…… nog niet genoeg…. Wie wil op een - zelf te kiezen- moment in de eerste schoolweek helpen

bij het luizen pluizen? Laat het ons even weten.

Materialen voor de “meeneem”
Wij hebben een aantal spullen “over”, die wij op school niet meer kunnen gebruiken of waar geen plaats meer voor

is. Mocht er iets van uw gading tussen zitten, neem even contact op. Wat overblijft, ruimen we dinsdag op. Naast de

tafeltennistafel en een metalen archiefkast een verfbord, een kleuterkeuken en een boekenkastje.



Kanjerweek
Zoals gebruikelijk beginnen we ook dit jaar met een Kanjerweek. In deze week staan groepsactiviteiten nadrukkelijk

in de schijnwerpers. Kinderen moeten aan elkaar wennen, aan de klas en aan de leerkrachten. Een fijne

omgangssfeer staat aan de basis van succes op school. Daar horen groepsvormende spelletjes bij, gesprekken en

vooral aandacht voor elkaar.

Vacature in groep 4-5
Zoals u vlak voor de vakantie hebt gehoord, gaat juf Keshia per 1 september beginnen op

IKC Socrates  in Bangert-Oosterpolder in Hoorn als intern begeleider.

Omdat wij nog geen geschikte opvolging hebben kunnen vinden, zal juf Keshia t/m 31

augustus de honneurs waarnemen op maandag, dinsdag en vrijdag. Wij hopen de

komende dagen met een oplossing te kunnen komen.

Schoolzwemmen voor groep 4
Groep 4 zwemt dit jaar voor het eerst. Als uw kind

nog geen zwemdiploma heeft, wilt u dit dan voor

vrijdag 27 augustus melden bij de leerkracht.

Wat moet de nieuwe leerkracht weten over mijn kind?
Al een aantal jaren bieden wij  aan het begin van het jaar de gelegenheid om de nieuwe leerkracht te spreken en haar

te vertellen wat u graag uit de eerste hand wilt vertellen over uw kind. In principe worden alle notities doorgegeven

en neemt de nieuwe leerkracht er kennis van, maar…. er zijn soms dingen waarvan je het belangrijk vindt die te

delen. Komende week ontvangt u een uitnodiging. Het is ook uw mogelijkheid te zien wat er veranderd is op school...

Openingsviering
Op woensdagmiddag 19 augustus houden we onze openingsviering met als thema “Kracht”.  Dit is ook het eerste

thema van de lessen godsdienst/levensbeschouwing. Wat is dat.. kracht? Waar kom je het tegen? Hoe kom je aan

kracht? Wat voor bijzondere verhalen zijn er over kracht? Kortom genoeg om bij stil te staan en een jaar mee te

beginnen….

Mad-science show
Op woensdagmiddag 25 augustus

worden de kinderen van groep 3 t/m 8

verrast met een science (wetenschaps)

show. Mocht uw kind geïnteresseerd zijn

in een vervolg, dan kan dat. Mad-Science

verzorgt een vervolgserie. Informatie

daarover ontvangt uw kind binnenkort.


