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Agenda:

ma. 29-8 We beginnen weer!

di. 30-8 Voor het eerst gym in de gymzaal
Hoofdluiscontrole (verdeeld over 30-8, 31-8, 1-9 en 2-9)

wo. 31-8 Openingsviering "Groep"
13:45 u. Ouders komen kijken in de klas

do. 1-9 Schoolbestuur op bezoek

ma. 5-9 Kinderkermis; school begint om 9:30 u.

wo. 6-9 gespreksmiddag

do. 8-9 Ark-Nieuws 2 komt uit
gespreksmiddag
19:30 u. Informatie-/inspraakavond over nieuwbouw op De Ark (in ‘t
Springend Paard)

vr. 9-9 Groep 4-5 zwemt

Van de directie

Een nieuw schooljaar staat voor de deur…..

Als u dit ontvangt is het nog vakantie en genieten we nog even

van alle warmte, die we later dit jaar wellicht weer moeten

missen. Nog even genieten van de vrijheden die bij deze tijd

passen. Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad

en dat “de accu’s weer genoeg zijn opgeladen”, om er het

komend jaar weer een goed jaar van te maken. In dit eerste



Ark-Nieuws leest u over een de nodige praktische zaken. Als het gaat om namen, exacte tijden en

overige wetenswaardigheden, verwijzen wij u naar de schoolgids die u aantreft op de website.

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. Ook de kleuters (groepen 1-2) gymmen dit

jaar in de gymzaal aan 't Ouwe Hof. Voor de vakantie

hebben wij u daarover geïnformeerd. Het is de

bedoeling dat de kinderen van groep 1-2 's morgens

gebracht worden bij de gymzaal. De kinderen die op de

voorschoolse opvang zitten, worden tussen 8:15 en

8:20 u. door de leerkrachten gebracht. De gympen van

de kleuters worden bewaard in de gymzaal.

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

Ook dit jaar willen we de controle op hoofdluis weer

opstarten. Wie wil op een - zelf te kiezen- moment in de

eerste schoolweek  helpen bij het luizen pluizen? Laat het ons

even weten.



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.

Kinderkermis

Op 5 september is de kinderkermis. Vanaf 9:30 u. kunnen kinderen “de kermis op ons plein over”.

Een tas meenemen is handig. Het gaat om allerlei attractie bedacht en uitgevoerd door kinderen van

groep 7-8.

‘s Middags doen we het “landenspel” Via parro bent u al gevraagd om te helpen……. Voor de rest

van de kermis wensen wij u heel veel plezier.

Schoolzwemmen voor groep 4

Groep 4 zwemt dit jaar voor het eerst. Als uw kind nog geen

zwemdiploma heeft, wilt u dit dan deze week 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 “face to

face” te delen. Ter voorbereiding ontvangt u komende week een formulier waar ook al de nodige

zaken op te vermelden zijn. Het kan zijn dat dit al genoeg is, maar u bent dus ook in de gelegenheid

in gesprek te gaan. Komende week ontvangt u een uitnodiging.

Openingsviering

Op woensdagochtend 31 augustus houden we onze openingsviering met als thema “Groep”. Dit is

ook het eerste thema van de lessen levensbeschouwing. Aan het begin van een schooljaar een wel

heel toepasselijk thema…..

Wat is een groep? Wil jij bij een groep horen? Wat maakt een groep tot een fijne groep en wat kan ik

daar zelf aan bijdragen? Welke verhalen kunnen wij daarover vertellen? Kortom genoeg om bij stil te

staan en een jaar mee te beginnen….

En woensdagochtend doen we dat samen in de aula rond onze vierkaars……

Schoolmaatschappelijk Werk op de basisscholen van Koggenland.

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Bij het schoolmaatschappelijk werk kan

iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Heeft u bijvoorbeeld vragen over gedrag,



gezondheid, voeding, relaties , scheiding of psychische problemen met betrekking tot uw kind, dan

kunt u ook terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk heeft veel

expertise in huis, zoals lichte opvoedondersteuning, ambulante

hulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg en gezinsproblematiek.

De school werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werkster is ook onderdeel van het

zorgteam van uw school.

De schoolmaatschappelijk werkster kan een aantal gesprekken

voeren met u en /of uw kind op school.

Soms zijn er complexe vragen die de inzet van andere deskundigheid

vergt, dan is de schoolmaatschappelijk werker, zij kan de verbinding naar het zorgteam van

gemeente Koggenland  maken en de andere partijen in jeugdhulp, inzetten van het voorleestraject.

Hulp vanuit het jeugdhulp wordt altijd in overleg met én na toestemming van de ouders ingezet.

Schoolmaatschappelijk werkster is aanwezig elke 2e maandagochtend van de maand vanaf 8.15

-1200 op de Ark , u kunt gewoon binnenlopen of een afspraak maken

Data voor 2022:

● 12 september

● 10 oktober

● 14 november

● 12 december

De schoolmaatschappelijk werk is in dienst van de gemeente Koggenland is bereikbaar via email:

a.klompmaker@koggenland.nl

Annie Klompmaker  is telefonisch bereikbaar/ appen  op 06- 82065231

En wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omgeving

Wij zijn een volleybalvereniging in Hensbroek en Obdam. Wij hebben op dit moment een CMV-team

van 3 meisje van 10, 11 en 12 jaar. Voor na de zomervakantie zoeken wij versterking van minimaal

nog 1 lid (meer mag ook) zodat wij wedstrijden kunnen spelen. De wedstrijden vinden om de 2 a 3

weken plaats op de zaterdagmorgen. Geen probleem als je nog geen ervaring hebt, alles is te leren.

De training is in de gymzaal van Hensbroek, op de maandag van 17.45 tot 18.45 uur. De Cool Moves

Training wordt verzorgd door de 2 enthousiaste trainers Floor en Danique. Voor aanmelding of meer

info: marlindavanstralen@hotmail.com


