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Agenda:

do. 8-9 19:30 Inspraakavond over nieuwbouw in ‘t Springend Paard

vr. 9-9 Groep 4-5 zwemt

ma. 12-9 Schoolmaatschappelijk werk op school
Leerling panel

wo. 14-9 Fietscontrole  voor kinderen uit groep 6-7-8 i.v.m. schoolkamp
Informatie-avond

ma. 19-9 juf Margret vrij, juf Marta staat in groep 1/2 b

di. 20-9 Studiemiddag

wo. 21-9 Viering Juf Margret 40 jaar op De Ark

do. 22-9 Uitgave Ark-Nieuws 3

vr. 23-9 Groep 6-7-8 zwemt

Van de directie

Vanmorgen kon het regenpak weer aan……
Een beetje vreemd, maar na al die droogte ook wel lekker. Je

realiseert je meteen dat er weer een andere tijd aankomt….

Tijd om ook weer eens binnen te zitten en….. een boek te

pakken….

Voor te lezen, samen te lezen, zelf lekker lezen… Lezen levert heel

veel op, dat weten we allemaal. Dit jaar zullen we er regelmatig op

terugkomen: Ouders, pak je verantwoordelijkheid. De bieb is niet



ver en …. lezen doet lezen…….

Inspraak avond

Vanavond , 8 september begint om 19:30u. de inspraakavond rond nieuwbouw voor De Ark in

Hensbroek. Als team zijn wij natuurlijk direct-belanghebbende, maar ook u bent van harte welkom…
De bijeenkomst is in ‘t Springend Paard.

De uitnodiging van de Dorpsraad sluit daarbij aan:

Wanneer? Donderdag 8 september 2022
Voor wie? Alle betrokken mensen uit Hensbroek/Wogmeer
Hoe laat? Vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Waar? ‘t Springend Paard in Hensbroek

Een belangrijke informatieavond vanuit de gemeente Koggenland voor alle ouders met kinderen op

basisschool De Ark en andere betrokken dorpsbewoners. Op deze informatieavond wordt u

geïnformeerd over de plannen en de stand van zaken omtrent de nieuwbouw (locatie) van de school.

Dit is uw kans om u goed te laten informeren en (kritische) vragen te stellen. Pak deze kans!

Als u toch helaas niet kunt komen, maar wel iets belangrijks wilt melden, dan kan dat altijd via ons

e-mailadres drhensbroekwogmeer@gmail.com. Wij houden u op onze beurt op de hoogte via onze

website www.dorpsraadhensbroekwogmeer.nl en Facebook (zoek op ‘Dorpsraad

Hensbroek/Wogmeer’).

Wij zien u graag op 8 september.

Met vriendelijke groet,

namens de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer

Goede start

We zijn goed gestart dit jaar! Op de eerste plaats met een volledige bezetting …en dat is in dit land

bepaald geen vanzelfsprekende zaak. In alle klassen werken we aan “Groep”: We werken aan een

goede sfeer in de klas waardoor we ons allemaal prettig voelen en daarmee ook optimaal kunnen

leren. Dat werd op een mooie manier bevestigd tijdens de openingsviering èn…. tijdens de

kinderkermis.

Leerlingpanel

Op maandagmiddag 12 september is het eerste leerlingpanel. Uit de groepen 5 tot en met 8 gaan in

totaal 8 kinderen in gesprek met meester Frank over alle zaken van school waar kinderen ook iets van

kunnen vinden. Tips en tops om er een nog leukere school

van te maken!!!

Fietscontrole voor groep 6-7-8

Op woensdag 14 september worden alle fietsen van de

kinderen van de groepen 6-7-8 gecontroleerd. We gaan op

mailto:dorpsraadhensbroekwogmeer@gmail.com
http://www.dorpsraadhensbroekwogmeer.nl


schoolkamp en dat kan alleen met een complete èn veilige fiets.

Informatie-avond

Op woensdagavond 14 september houden we de informatie-avond over hoe we werken in de klas.

Om 19:00 u. wordt deze gegeven voor de groepen  1-2, en

4-5 Om 19:30 u. is er een kwartier pauze. U kunt dan ook de

rest van het gebouw zien.  Om 19:45 u wordt informatie

gegeven voor de groepen 3 en 6-7-8.  Om 20:15 u. wordt de

avond afgesloten. U bent van harte uitgenodigd!!!!!!

Studiemiddag

Op dinsdag 20 september is de eerste studiemiddag van het jaar (zie ook de jaarplanner en de

schoolgids op de website). Tijdens deze bijeenkomst gaan wij ons als team voor de eerste keer

buigen over …. de nieuwbouw. Natuurlijk gaan we ons ook met de verdere ontwikkeling van ons

onderwijs buigen. Het betekent dat de kinderen uit zijn om 12:00 u. De gymlessen voor groep 6-7-8

komen daarmee te vervallen.

Viering Juf Margret 40 jaar op De Ark

Op 24 augustus was onze juf

Margret  40 jaar werkzaam op De

Ark!

Hele generaties Hensbroekers en

Wogmeerders hebben bij haar in

de klas gezeten en hebben daar

vaak heel dierbare herinneringen

aan.

En ook wij als team zijn nog altijd

heel blij met onze immer vrolijke, gezellige en meelevende

Margret.

Natuurlijk laten we dit heuglijke feit niet zomaar voorbij gaan.

Wij bieden Margret een

feestdag aan met de hele

school aan op woensdag 21

september (24 augustus viel in

de zomervakantie….).

De dag staat in het teken van zang en dans en dat leidt uiteindelijk

tot een schoolvoorstelling, waarbij iedereen welkom is. Rond

13:30 begint de voorstelling en meteen na afloop bent u natuurlijk

in de gelegenheid haar te feliciteren



Met vriendelijke groet,

Team van De Ark

Kinderkermis

Wij willen het kermiscomité, de ouderraad, de ouders van de

kinderen die de attracties hebben verzorgd, de kinderen van

groepen 7 en 8 en alle hulpouders nogmaals heel hartelijk

bedanken voor de prachtige dag die we samen mochten beleven.

Het was weer uniek feest, een fantastische traditie en we hebben

nu al zin in de 2023-editie!

Schoolzwemmen voor groep 4 (herhaald bericht)

Morgen zwemt groep 4  voor het eerst. Als uw kind nog geen

zwemdiploma heeft, wilt u dit dan deze week melden bij de

leerkracht.


