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Agenda:

ma. 12-12 Schoolmaatschappelijk werkster (Annie Klompmaker) is ‘s morgens op school
Advent-viering (3)

wo. 14-12 Kerst-knutselmiddag voor groep 6-7-8

do. 15-12 16:00 Kerstviering voor personeel SKOWF

vr. 16-12 Groep 4-5 zwemt
Kerst-knutselmiddag voor groep 4-5

ma. 19-12 Advent-viering (4)
‘s Middags ondersteuningsteam

wo. 21-12 Presentatie muziek (zie artikel)

do. 22-12 Kinderen zijn om 12:00 u. uit
Kerstviering van 17:00 tot 18:30 u.
Uitgave Ark-Nieuws 9

vr. 23-12 12:00 u. Begin van de kerstvakantie

Van de directie

Sinterklaas weer naar Spanje….

Als u dit leest, is Sint alweer op weg naar warmere oorden. Als school

kunnen we terugkijken op een geslaagd feest. Je moet het maar durven….

met een helikopter komen, eruit springen met een parachute en dan

gewoon De Ark bezoeken. Sint dacht al bij de nieuwe school te moeten

landen, maar die bleek er nog niet te staan…..

Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat dit feest een echt feest is geworden,

heel hartelijk dank!



Schoolmaatschappelijk werk op school

Op maandagochtend 12 december is Annie Klompmaker, schoolmaatschappelijk werkster vanuit de

gemeente weer op school. Wilt u haar spreken. Dan kunt u of een rechtstreeks mailtje sturen of dat

via meester Frank afspreken. (annie.klompmaker@koggenland.nl)

Kerstbrief

Op maandag 12 december ontvangt u de kerstbrief. Alle informatie over

Kerstmis heeft u dan in één brief bij elkaar.

Adventsvieringen  op 12 en 19 december

Op maandag 12 en maandag 19 december vieren wij met alle kinderen de

derde en vierde  advent. Klank staat centraal.  12 december gaan we in op

klanken en verhalen waar je blij van wordt.

Op 19 december gaan we in op klanken en verhalen die je soms spannend

vindt. Met deze vieringen komen we helemaal in de sfeer van Kerstmis…..

Uitnodiging……. voor presentaties keyboard en gitaar

Op woensdagochtend 21 december ronden de kinderen van groepen 5 en 6 hun key-boardlessen en

die van groep 7-8 hun gitaarlessen af. Ze hebben die ochtend allemaal nog een korte les en

vervolgens wordt er een optreden gegeven…. De kinderen doen dit vanaf 10:45 u, waarbij gitaar en

keyboard ook af en toe gezamenlijk zijn te horen  in de aula. Als (groot)ouders bent u van harte

welkom om dit te bekijken en te beluisteren….. En wij hopen natuurlijk dat dit een enorme

stimulans is om het bespelen van een muziekinstrument op te pakken…..
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En wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omgeving??????

Nieuws uit de bibliotheken

Kerstspel
12-23 dec

De Goorn & Obdam
Ga op zoek naar de gekleurde kerstballen. Zie jij

welke letter we kwijt zijn? Vertel het ons en krijg een
verrassing.

Fijn als je laat weten
dat je komt

VoorleesPret (0-6 jr)
Meerdere data

& locaties
Kom met je (klein)kind genieten van een voorleesverhaaltje.

Zoek na afloop meteen boekjes uit om te lenen.
Fijn als je laat weten

dat je komt
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