
Burg. Kooimanweg 1

1711 KK Hensbroek

Tel. 0226-452072

www.rkbs-deark.nl

directie.deark@skowestfriesland.nl

Ark-Nieuws
Nummer 5   (27-10-2022)

Agenda:

wo. 2-11 Planning gespreksmomenten week 45 staat open
Allerzielen

do. 3-11 Oriëntatiestage van Cady Reus bij juf Celine

vr. 4-11 Oriëntatiestage van Cady Reus bij juf Celine
Voorlopig Rapport komt uit
Groep 6-7-8 zwemt

ma. 7-11 Gespreksavond

wo. 9-11 Gespreksmiddag

do. 10-11 Uitgave Ark-Nieuws 6
Gespreksmiddag
18:00 u. Lichtjesavond

vr. 11-11 Uitreiking prijsjes
Envelop met advies schooltype keuze (groep 8) gaat mee

Van de directie

Kindgesprekken

In de maand november zullen de leerkrachten van groep 4 tot en met 8 in

gesprek gaan met de kinderen uit hun groep. Bij deze gesprekken gaat het

over hoe het kind het vindt gaan in en om de klas, wat het nodig heeft om

goed te kunnen leren/werken in de klas en wat het graag zou willen leren.

Ook ontvangt het feedback van de leerkracht. Halverwege het jaar vindt

een tweede ronde plaats en in de maanden mei en juni de derde. Uiteraard

vinden er daarnaast ook individuele gesprekjes plaats als dat in het belang

van uw kind is.



Kinderboekenweek G�-G�- Groe�
Voor de vakantie hebben we de

Kinderboekenweek afgesloten met de hele

school. Via Parro hebben we hiervan ook foto’s

met u gedeeld. Iedere klas heeft iets laten zien

of horen rondom het thema of een gelezen

boek. We merkten dat de kinderen heel

betrokken waren bij het lezen tijdens de

Kinderboekenweek. Om dit in de vakantie voort

te zetten, hebben de kinderen een leesbingo

mee naar huis gehad voor de vakantie. De

bedoeling hiervan was dat de kinderen ook in de vakantie dagelijks zouden blijven lezen. We hebben

veel enthousiaste verhalen gehoord van de kinderen die bijvoorbeeld aan hun ouders hebben

voorgelezen.  Of zelf ‘s avonds uit bed kwamen, omdat het regende en er een vakje op de bingokaart

stond over ‘lezen terwijl het regent’. De kinderen mogen hun volle bingokaarten deze week nog

inleveren voor een klein prijsje.

We zullen het lezen blijven promoten de komende tijd. De ‘lekker-lezen-ochtend’ is zo goed bevallen,

dat sommige groepen dit 1 keer per week blijven doen. Ook komt de voorleeswedstrijd er nog aan

voor de bovenbouwgroepen en het voorleesontbijt in januari voor de hele school.

Mocht u als ouder het lezen ook willen bevorderen, denk dan eens aan een gratis lidmaatschap van

de bibliotheek. Je kunt dan ook boeken lenen via de app, zodat je ze digitaal kunt lezen op een i-pad

of telefoon. Ook (digitale) luisterboeken zijn te leen via de bibliotheek(app) en deze zijn zeer aan te

bevelen, omdat hiermee de woordenschat verder wordt uitgebreid. Een leuk idee om tijdens een wat

langere autorit te

luisteren.

En een abonnement op de

Donald Duck of een ander

leuk tijdschrift kan een

leuke tip voor Sinterklaas

zijn. Voor de beginnende

lezers is Donald Duck

junior ook vaak favoriet.

Via de link hieronder komt u op de website van kinderboeken.nl waar heel veel leuke tips voor

kinderboeken te vinden zijn. De onderwerpen van deze maand zijn; magische kinderboeken,

halloween-/griezelboeken en passende kinderboeken bij de ‘maand van de geschiedenis’.

Link naar kinderboeken.nl

Gemeenteraad akkoord met krediet voor nieuwe school

Afgelopen maandag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de locatie

voor de nieuwe school (terrein van Apollo). Daarnaast is een krediet

vastgesteld waarmee gebouwd kan gaan worden. Over een eventueel te

bouwen gymzaal zal begin 2023 een beslissing worden genomen.

https://mail.kinderboeken.nl/i/i0R44loNUXbQAAn_IIFqEc_VE_NBKeFEXyRIE8BygDFrhsy7PZmsZw


Gespreksmomenten

In de week van 7 november vinden de oudergesprekken

voor de groepen 1 t/m 7 plaats. U bent vanaf woensdag 2

november in de gelegenheid een gespreksmoment te

plannen. (uitnodiging ontvangt u via Parro). Gesprekken

vinden plaats op maandagavond 7 november en

woensdag-  9 en donderdagmiddag 10 november. Omdat

meester Jorrit woensdag de 9de afwezig is, geldt voor zijn

groep dat de gesprekken verdeeld worden op 7, 8 en 10

november.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben op de vrijdag

daarvoor het Voorlopig Rapport gehad.  In de  gesprekken zal de nadruk liggen op hoe het kind

functioneert in de groep en hoe het leert. De (beperkte) resultaten kunnen ook aan de orde komen.

De gesprekken met de ouders van groep 8 hebben een ander karakter. Deze gaan over het

schoolkeuzeadvies en vinden plaats op maandag 14 november.

Lichtjesavond

Op donderdagavond 10 november is de lichtjesavond. Hensbroek is welkom om de thuisgemaakte

(groepen 3 tot en met 8) en de op school gemaakte (groepen 1-2) lampionnen te komen bekijken.

Omdat de werkwijze zoals we die in Corona-tijd hebben ontwikkeld, heel goed is bevallen, zetten we

die door. Het betekent dat we middels een vaste route door het gebouw gaan met 4 tijdsloten. U

komt het terrein op via de dubbele poort (naast Olleke) en verlaat het gebouw via de entree van de

kleuters en de hoofdentree.

Uiteraard kunt u onderling ruilen. Wij hebben de volgende verdeling gemaakt:

● om 18:00 u. de kinderen met familienaam A t/m F

● om 18:15 u. de kinderen met familienaam G t/m K

● om 18:30 u. de kinderen met familienaam L t/m R

● om 18:45 u. de kinderen met familienaam S t/m Z

Om 19:00 u. gaat de jury aan de slag en op 11 november worden de prijsjes uitgedeeld.

Ontruimingsoefening;

Na de eerste oefening die we voor de vakantie hebben gehouden, volgt

in week 44 (komende week) de volgende oefening. Zoals afgesproken is

dit een oefening die qua dag niet van te voren wordt opgegeven.



Bezoek mede-directeuren van onze stichting

Op donderdag 3 november bezoekt een aantal directeuren van andere scholen van onze stichting

onze school, om te ervaren en  in gesprek te gaan over hoe wij op De Ark invulling geven aan ons

onderwijs.

Jaarvergadering van de oudervereniging

Afgelopen maandag hield de oudervereniging zijn jaarvergadering. Op

deze avond is de begroting voor het komend jaar vastgesteld en is ook

een verhoging van de ouderbijdrage met 5 euro  (per schooljaar

2023-2024 ) naar € 55,- goedgekeurd. Dit schooljaar is de bijdrage zoals

die de afgelopen jaren was: € 50,-. Ook de MR en de verkeerscommissie

voerden het woord en er is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw en de

onderwijskundige ontwikkelingen van dit jaar.

Wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omstreken

Sint-Nicolaas in Hensbroek en Wogmeer!!

Ook dit jaar weer de intocht in Wogmeer en Hensbroek.
Zaterdag 19 november a.s. tussen 15.30 en 17.00 uur mogen de kinderen t/m groep 6 van het
basisonderwijs een schoen, klomp of laars brengen in dorpshuis “de Oude School” te  Hensbroek,
graag voorzien van naam, leeftijd en groep.

Zondag 20 november a.s. om 13.30 uur start de Sint en zijn Pieten vanuit Wogmeer zijn rondrit,
daarna gaat het gevolg naar Hensbroek.
Verwachte aankomsttijd bij dorpshuis “de Oude school” is ± 14.45 uur.
Na een gezellige middag, krijgen de kinderen hun (gevulde) schoeisel weer terug.


