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Agenda:

vr. 23-9 Groep 4-5 zwemt (bus vertrekt om 8:25 u.)
Groep 6-7-8 zwemt
Juf Celine heeft verhuisverlof; juf Gerie vervangt

ma. 26-9 Groep 6-7-8 op schoolkamp
Juf Celine heeft verhuisverlof; juf Karin van de Koppel  vervangt

di. 27-9 Juf Trudie afwezig (op schoolkamp); meester Renze Brems vervangt

wo. 28-9 Juf Trudie afwezig (op schoolkamp); meester Niels Overboom vervangt
Groep 6-7-8 komt terug van schoolkamp

do. 29-9 Kinderen van groep 6-7-8 worden om 9:30 u. op school verwacht

ma. 3-10 High-five week
Juf Jenny afwezig; meester Frank vervangt
Opening van de kinderboekenweek

wo. 5-10 NIO-toets voor groep 8
Dag van de leraar!
20:00 u. vergadering MR

do. 6-10 Ark-Nieuws 4 komt uit

vr. 7-10 Groep 4-5 zwemt
Meester Jorrit afwezig; juf Celine vervangt
Juf Joke in groep 4-5

Van de directie



Fantastisch jubileum

Lieve kinderen, collega’s,  ouders, oma’s en opa’s,

Wat heb ik gisteren een prachtige dag gehad! Ik ben echt ontzettend in het zonnetje gezet. In

de ochtend mocht ik bij iedere groep op visite komen. Dat was heel speciaal. Bij binnenkomst

werd steeds enthousiast voor mij gezongen en kreeg ik een zelfgemaakt cadeau van iedere

groep. Ook kreeg ik vele knuffels, handen, lieve kaartjes, tekeningen en cadeautjes. De dag

werd afgesloten met een voorstelling van de kinderen. Een geweldig mooi optreden met

muziek en dans. Ik heb van dit alles ontzettend genoten! Na afloop kwamen er nog vele

ouders / opa’s en oma’s mij feliciteren, wat heel speciaal was. Iedereen bedankt voor de lieve

en ontroerende woorden, knuffels en cadeautjes!

Ja, ik ben dus al 40 jaar werkzaam op de Ark. Dat zijn al vele

jaren, maar dat voelt voor mij echt nog niet zo lang. Wel

zeggen al jaren kinderen tegen mij “mijn papa / mama heeft

ook bij jou in de klas gezeten”. Dat ik dus ondertussen al

verschillende generaties in de klas heb gehad vind ik heel

leuk en bijzonder om mee te maken. Daaraan merk ik dus

wel dat ik hier al heel lang juf ben.

Als ik op school ben geniet ik volop van de kinderen, van hun

blijheid en onbevangenheid. Daar krijg ik zelf ook weer

energie van! Ik ben trots dat ik al zoveel jaar op de Ark

werkzaam ben, een school met lieve, enthousiaste kinderen,

een heel fijn team en betrokken ouders.

Nogmaals ontzettend bedankt allemaal voor deze

indrukwekkende dag! Ik kwam gisteren met een grote lach op school en ging er ook weer

mee naar huis. Ik ga hier nog heel lang van nagenieten.

Lieve groetjes Margret

Als team willen we alle mensen bedanken die zich achter de schermen hebben ingezet om Margret

dit mooie feest te gunnen.

Lezen, lezen, lezen….

Op school lezen kinderen; wij proberen kinderen het plezier in lezen

bij te brengen door voor te lezen, de leestechniek bij te brengen en ze

heel veel “leesmeters mee te geven”, maar……. we kunnen dat niet

alleen. Om deze allerbelangrijkste vaardigheid goed onder de knie te

krijgen, helpt het als kinderen ook thuis lezen. Dan kan met leuke

gekochte boeken, maar ook met boeken uit onze “zwerfcollectie”.

Boeken die in de entreeruimte van school staan om….. meegenomen



te worden. Lekker thuis lezen en als je er mee klaar bent, zet je het boek gewoon weer terug….

Een andere prachtige mogelijkheid is de bieb van Obdam, waar ieder kind tot zijn 18de gratis boeken

kan lenen en…… nog veel meer. Ook digitaal is er namelijk heel veel mogelijk via de bibliotheek. Via

de OnlineBibliotheekApp kun je ook digitaal boeken lenen, om te lezen op de i-pad of telefoon. Ook

kun je op die manier luisterboeken lenen. Van harte aanbevolen!!!!

Het wordt kouder…..

Vrij plotseling is de temperatuur behoorlijk naar beneden gegaan. De

centrale verwarming is weer aangegaan en dat is een dure

aangelegenheid aan het worden. We zullen bij het jaarlijks

onderhoud van de c.v. net als overal bij de overheid de temperatuur

verlagen naar 19 graden. Wellicht goed om te weten, dat we nu al

wat voorzichtiger “stoken”. Gelukkig kun je je daar goed op kleden…..

Groep 6-7-8 op schoolkamp!

Maandag gaan de kinderen van groep 6-7-8 op schoolkamp. Weken hebben ze

er naar uit gezien en nu is het dan bijna zover.

We gaan voor het eerst naar Bovenkarspel, een nieuwe locatie en dat is altijd

weer spannend. We wensen kinderen en kampleiding heel veel plezier!

Kinderboekenweek

Op school doen we verschillende activiteiten gedurende het schooljaar om het lezen te promoten.

De eerstvolgende activiteit is de Kinderboekenweek. Landelijk start de kinderboekenweek op 5

oktober, maar wij starten al op 3 oktober. Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen, over dieren en

natuur. In deze week zullen we onder andere een schoolbrede opening houden en een schoolbrede

afsluiting van de Kinderboekenweek. De leerkrachten zullen tijdens een voorleescircuit ruilen van

groepen om in een andere groep te gaan voorlezen. Ook

gaan we de kinderen van de bovenbouw vragen om voor te

lezen aan de jongere kinderen.

Daarnaast is het onze wens om 'stoere vaders' als rolmodel

te stellen voor het lezen. We zullen dan ook te zijner tijd een

oproep doen of er vaders zijn die aan de klas willen komen

voorlezen. Hierover zullen we u informeren via Parro.

High-five-week

Op maandag 3 oktober start de eerste High Five Week van dit

schooljaar. Aangezien het thema van de kinderboekenweek

groen is, hebben we daar een thema voor de High Five bij

gezocht. Het thema van die week is ‘Colours’.

NIO-toets voor groep 8



Op 5 oktober is de jaarlijkse NIO-toets voor groep 8. Dit is een belangrijk onderdeel in het kader van

de schooladvisering voor volgend jaar. De toets is een capaciteitenonderzoek. Voor het advies wordt

daarnaast gekeken naar hoe prestaties op school zijn, werkhoudingsaspecten en wat kinderen (en

hun ouders) graag zouden willen. Het voorlopige advies wordt besproken met ouders en kind. In het

voorjaar volgt dan het definitieve advies. In april volgt dan nog de eind (IEP)toets. Als deze

substantieel hoger uitvalt dan het gegeven advies, kan het schooladvies alsnog heroverwogen

worden.

Over de informatie avond…
Op 14 september hielden wij een informatie avond in alle groepen. Voor de meeste leerkrachten een

deceptie! Er waren heel weinig ouders en dat heeft bij ons de vraag opgeroepen wat gemaakt heeft

dat er zo weinig ouders waren. Voor ons een vraag en wellicht voor u een weet. Om te weten hoe wij

u anders, beter, eigentijdser kunnen informeren, willen we u een kleine enquête voorleggen. We

hopen natuurlijk dat u massaal uw antwoorden aangeeft…..Op de link leggen we u twee vragen

voor. https://forms.gle/LybaXRMvzsvEt8Sd6

Dag van de leraar

Op 5 oktober is het ook de dag van de leraar… Iedere dag staan er in

Nederland weer leraren voor de klas. Ze zorgen voor een goede sfeer in

een klas, leren kinderen lezen, rekenen en nog veel meer en staan de

hele dag aan….. Leraren zijn bijna altijd mensen die hun hele ziel en

zaligheid leggen in de toekomst van kinderen. Een prachtig beroep,

maar ook een heel intensieve bezigheid. Juffen en meesters zullen op 5

oktober in het zonnetje gezet worden. Wij hopen dat ze blijvend de

energie terug krijgen van al die kinderen (en ouders) waar het toch

allemaal om te doen is.

Fietsen stallen op school

Als school beschikken we over een fietsenstalling. Deze fietsenstalling

wordt wat intensiever gebruikt dan in het verleden. Het aantal kinderen

is ook groter. Daarom willen we hier over afspreken dat het deel met de

rood geschilderde tegels uitsluitend voor groep 1-2 kinderen is. Als de

andere kinderen hun fiets netjes naast die van een ander zetten, moet

het allemaal prima  kunnen. Graag jullie medewerking!

https://forms.gle/LybaXRMvzsvEt8Sd6

