
Burg. Kooimanweg 1

1711 KK Hensbroek

Tel. 0226-452072

www.rkbs-deark.nl

directie.deark@skowestfriesland.nl

Ark-Nieuws
Nummer 4   (6-10-2022)

Agenda:

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

ma. 10-10 Schoolmaatschappelijk werkster op school (open spreekuur)

di 11-10 Vandaag een verschuiving van leerkrachten:
Juf Trudie in groep 678…juf Margret in groep 4-5  en juf Marta in groep 1-2

wo. 12-10 Fietsverlichting controle voor alle kinderen die op de fiets naar school komen

Ontruimingsoefening (zie artikel)

vr. 14-10 Juf Celine vrij; juf Joke vervangt
Voorstelling “Poolse Vis”in Ursem (voor groepen 4-5-6)
14:00 u. Begin van de herfstvakantie

ma. 24-10 We beginnen weer…..
Muzieklessen voor groepen 3 en 4
Ondersteuningsteam
Jaarvergadering oudervereniging

do. 27-10 Uitgave Ark-Nieuws 5

Van de directie

Kinderboekenweek G�-G�- Groe�
Zoals u via Parro waarschijnlijk heeft gezien, hebben we afgelopen maandag de Kinderboekenweek

geopend. Een aantal leerkrachten hebben iets verteld over 1 van de nieuw aangeschafte boeken. We

merkte dat dit de kinderen gelijk prikkelde tot het lezen van deze boeken! De kinderen houden de



komende twee weken bij hoeveel bladzijdes ze lezen en uiteindelijk zal dit per groep gebundeld

worden en kijken we welke groep (in verhouding) het meest gelezen heeft de afgelopen tijd.

De komende week zullen er nog verschillende activiteiten georganiseerd worden. Vrijdag 7 oktober

zullen de leerkrachten in andere groepen voorlezen en is er zelfs al 1 stoere vader gevonden die komt

voorlezen!

Voor in de herfstvakantie zullen de kinderen een leesbingo meekrijgen naar huis. De kinderen

worden op deze manier uitgedaagd om ook thuis te lezen. Na de vakantie kunnen de kinderen hun

volle bingo-kaart inleveren voor een kleine verrassing. We hopen dat u het lezen en het gebruik van

de bingokaart thuis zult stimuleren, zodat we veel verrassingen kunnen uitdelen na de vakantie.

Ontruimingsoefening;

Hierbij laten wij u weten dat er komende woensdag 12 oktober een

ontruimingsoefening op onze school zal worden gehouden.

We oefenen wat de kinderen en teamleden moeten doen wanneer het

sein (alarm) wordt gegeven om te ontruimen. En waar we verzamelen

op het plein.

Na de herfstvakantie zal er nog een keer een ontruimingsoefening zijn

in week 44. Voor deze ontruimingsoefening maken we geen datum

bekend zodat het een onverwachte oefening is.

Muzieklessen voor groep 3 en 4

Vanaf de herfstvakantie beginnen de lessen algemene muzikale

vorming voor de groepen 3 en 4. De lessen worden gedurende 20

weken op de maandagen gegeven door juf Hanneke Meerhof,

vakdocente bij Muziekschool Koggenland. Wij hopen dat kinderen veel

plezier aan muziek gaan beleven en  dat hiermee ook  een

fundamentje wordt gelegd om muziek te gaan maken (zingen of een

muziekinstrument bespelen).....

Keyboardles voor groep 5-6 en gitaarles voor groep 7-8

Vanaf woensdag 26 oktober volgen de kinderen van genoemde groepen 8 weken lang les van een

vakdocent van muziekschool Koggenland keyboard- of gitaarles. Op 14 december sluiten we dit af

met een presentatie, waar u als ouders welkom bij bent!



De kinderen maken gebruik van instrumenten van school. Mocht u thuis een keyboard of gitaar

hebben staan (of bij familie of kennissen) is het wel heel leuk om wat extra te oefenen…., zodat de

lessen nog extra aan kracht winnen.

Schoolmaatschappelijk werk op school

Maandag 10 oktober is onze schoolmaatschappelijk werkster, mevr. Annie Klompmaker ‘s morgens

weer op school. Zij is voor schooltijd al aanwezig op het plein, waar u haar ook kunt aanspreken om

eventueel een afspraak te maken.

Controle fietsverlichting

Woensdagochtend 12 oktober worden door de

verkeerscommissie de fietsverlichtingen van alle kinderen

die op de fiets zijn gecontroleerd. Een mooie reden om juist

deze ochtend op de fiets naar school te komen. Ook

kinderen uit groep 1-2 zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Jaarvergadering van de oudervereniging

De jaarvergadering van de oudervereniging vindt dit jaar plaats op maandag 24 oktober, de eerste

dag na de herfstvakantie.  De officiële uitnodiging ontvangt u komende week.

Corona-plan

Zoals iedere organisatie in dit land, wordt ook van scholen verwacht dat er een “Als dit…. dan”-plan

klaar ligt voor als corona toe slaat. Daarin wordt in 4 fasen aangegeven hoe wij met Corona om zullen

gaan. Gisteren is er in de MR over gesproken. Het betekent dat nog een aantal passages worden

aangepast. Volgende week wordt het document op de website geplaatst.

Wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omstreken

Kinderkoggenfonds

Vanuit de gemeente Koggenland is het Kinderkoggenfonds opgezet om kinderen die opgroeien in

armoede ook mee te kunnen laten doen in de samenleving en op school. Vanuit dit fonds worden er

middelen beschikbaar gesteld. Hierbij kunt u denken aan tegoedbonnen voor sportkleding of een

bijdrage voor schoolspullen, een fiets of voor traktatie bij een verjaardag. In deze dure tijden, met

hoge energierekeningen en dure boodschappen, zou dit voor sommige gezinnen een welkome

aanvulling kunnen zijn.

Als u hier meer over wilt weten, kunt u terecht bij Annie Klompenmaker, onze schoolmaatschappelijk

werker. Zij is maandag 10 oktober weer op school voor een inloopspreekuur van 9 tot 12 uur. Ook

kunt u bij de intern begeleider, Suzanne Feddema, terecht voor meer informatie.



Over Buurtgezinnen

Wat doet Buurtgezinnen?

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel

gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden

ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder

begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld

gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is

iedere keer maatwerk.

Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat

kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Aanmelden

Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor jou en je gezin

een gezin in de buurt te vinden dat jullie kan ondersteunen.

Of wil je juist steun bieden?

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder kinderen

met opvoedingservaring. Wil je op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander gezin en heb je

gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar? Meld je aan via

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/koggenland/ of neem contact op met Corina,

Coördinator Buurtgezinnen Koggenland en Dijk&Waard, corina@buurtgezinnen.nl of via

06-40868986 (bij voorkeur per whatsapp).

https://youtu.be/bia47BxeuF4

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/koggenland/
https://youtu.be/bia47BxeuF4

