Augustus 2020

De Ark, samen vooruit!
sinds 1968
vanuit de kernwaarden:
verbinding, motivatie e
 n groei

Een nieuwe start
Maandag 31 augustus is het zo ver. De Ark gaat
weer beginnen met de kinderen. We kijken er
naar uit. Vooral ook omdat we de afgelopen
week druk aan het werk zijn geweest met het
opnieuw inrichten van de school.
Deze vakantie zijn de toiletten van de middenen bovenbouw gerenoveerd, de magazijnen zijn
geschilderd en ingeruimd en vier klassen hebben
een nieuw digibord. Het is prachtig geworden.
We zullen binnenkort foto’s met u delen. U kunt
het zien tijdens de kennismakingsgesprekken in
september.
Helaas kunnen we u bij het halen en brengen
nog niet ontvangen in de school vanwege
covid-19. Dit betekent dat de kinderen, net als
voor de vakantie, zelfstandig naar binnen gaan
door hun eigen deur.
Ouders die een schooltaak hebben, komen op
afspraak. Zo kunnen we rekening blijven houden
met de 1,5 meter afstand.
Er is weer gel en er zijn weer speciale doekjes
aangeschaft voor het meubilair. We houden ons
nog steeds aan de regels van het RIVM.

Ingang
De leerlingen uit groep 1, 2 en 3 komen door de
onderbouw- ingang bij de regenboog naar
binnen. Groep 4/5 via de ingang vanaf het
schoolplein. De groepen 6/7 en 7/8 via de
voordeur.
Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers
buiten de pleinen blijven. Wilt u bij de

onderbouw de ingang bij het hek vrijhouden
voor de kinderen? De kinderen van groep 3
kunnen ook via het hek van de BSO naar de
achteringang.
Groep 1/2 en 3 start de dag in het lokaal dat
grenst aan het onderbouwplein, dus er kan wel
gezwaaid worden achter het hek. Op het
onderbouwplein staat een leerkracht om de
leerlingen zo nodig binnen te brengen. We gaan
ervan uit dat we het zo kunnen regelen dat er
ook iemand in het lokaal aanwezig is. Voor de
kinderen in groep 1 die het jaar helemaal nieuw
beginnen op de basisschool mogen de ouders de
eerste dag even meelopen.
We hopen dat ieder kind zijn plek vindt en zich
thuis voelt op De Ark.

Contact met school
Als het goed is, heeft elke leerkracht vanaf
volgende week weer een eigen Parro account,
zodat u ons weer via de app kunt bereiken.
Mocht u problemen hebben met de app, geef dit
dan door via de mail aan infoark@fluenta.nl of
via de Parro-app aan Liesbeth Rodink als u de
leerkracht niet kunt bereiken.

Kennismakingsgesprekken
In de week van 14 t/m 18 september zijn er
kennismakingsgesprekken voor de ouders van
groep 1 t/m 3. Voor groep 4 t/m 8 zijn deze van
van 21 t/m 25 september. Hier krijgt u via Parro
een uitnodiging voor met meer informatie.

Gouden weken
Deze eerste schoolweken noemen we ook wel
de Gouden Weken. Klasgenoten en
leerkracht(en) maken (weer) kennis met elkaar,
leren elkaar (beter) kennen, de regels worden
opgefrist, nieuwe afspraken worden samen met
de kinderen gemaakt, verwachtingen worden

uitgesproken en er wordt vooral gewerkt aan
het pedagogisch klimaat. Als je je op je gemak
en veilig voelt, dan pas kan je tot goed leren
komen.

Formatie schooljaar 2020-2021
Voor juf Marije, juf Irene en juf Yvonne is het
een volledig nieuwe start op De Ark. We hopen
dat ook zij zich snel thuis zullen voelen en
binnenkort gewend zijn op onze school.
Juf Willy is helaas nog niet opgeknapt en kan
nog niet beginnen. We wensen haar van harte
beterschap en hopen haar binnenkort wel weer
even te zien op school. Zij zal deze periode voor
een deel vervangen worden door meester Ale.
Hierbij nog even het overzicht:
groep 1/2

Carla van Hardeveld (ma. di.
wo. vr.)
Marije ten Hagen (do.)

groep 3

Rianne Roodhorst (ma.vr.)
Caroline Verboom (di.wo.do.)

groep 4/5

Mirjam Huisman (ma. wo. do. vr
di.ochtend MT)
Willy van Dregt (extra
ondersteuning di, do, vr)

groep 5

Yvonne Schogt (di, wo)

groep 6/7a

Marije ten Hagen (ma. di. wo,
vr.)
Suzanne Stevens (do)

groep 7a/b

Suzanne (vr)

groep 7b/8

Irene Wijnveen (ma. di. wo. do.
vr.)
Willy van Dregt (wo. extra)
Onderwijsassistent (OA)

groep 1/2, 4/5
Intern
begeleider

Daniëlle Kok
Margreet Mulder (IB taken di.
wo. do)

Conciërge

Frans Verstappen (ma. vr.)

Administratief
medewerker

Marieke Kemp (ma. om de
week en do.)

Directeur

Liesbeth Rodink (ma. t/m
do.)

Gymtijden
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen dit jaar
bewegingsonderwijs van meester Christian op
de woensdag. De andere les geeft de
groepsleerkracht. De gymzaal is in De Prenter
Maandag:
11:30-12:15 Groep 6/7
12.30-13.15 Groep 3
13:15-14:00 Groep ⅘
Woensdag:
10:45- 11:30 Groep 4/5
11:30-12:15 Groep 7/8
12:30- 13:15 Groep 3
13:15-14:00 Groep 6/7
Vrijdag:
8:30-9:15 groep 1/2
Wilt u uw kind passende schoenen en kleding
(een shirt, sportbroekje of een turnpak.)
meegeven die het zelf aan en uit kan trekken.
Komende maandag is er nog geen gym.

Vreedzame school

Augustus 2020

OR/MR
De ouderraad (OR) bestaat uit: Larissa
Laus-Kriekaard, Mirjam Kool, Ingrid Toebak en
Cyriana van Hulzen, Janet Adham. Heeft u
vragen, mail dan naar orark@fluenta.nl
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat uit: Marjolein van der Linden (ouder),
Andreea Varza (ouder), Willy van Dregt (lkr),
Margreet Mulder (lkr). Willy van Dregt neemt
binnenkort afscheid van de MR.
De MR denkt mee, heeft instemmingsrecht over
een aantal beleidszaken en adviseert de school.
De MR bespreekt met de directie alle
onderwerpen die de school betreffen. Heeft u
vragen en/of opmerkingen, spreek één van hen
dan aan of mail naar m
 rark@fluenta.nl

Omdat de Paardenmarkt dit jaar niet doorgaat,
is deze dag een gewone lesdag.

Verjaardagen
Als uw zoon/dochter jarig is in de vakantie of in
een weekend, overleg dan even met de
leerkracht welke dag er getrakteerd kan worden.
Dan kan in de klas de tijd ingepland worden
voor het speciale viermoment. Traktaties mogen
alleen voorverpakt zijn en de eigen
groepsleerkracht doet hier graag aan mee. Voor
de andere juffen en meesters hoeft er geen
traktatie meer mee.

De Ark van Noach

Aanmelding nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen en ouders zijn van harte
welkom op De Ark. Kent u ouders die nog op
zoek zijn naar een school in de buurt, wilt u dan
doorgeven dat we ze graag willen ontmoeten
tijdens een kennismakingsgesprek. Heeft u zelf
een zoon of dochter die binnenkort drie jaar
wordt, stuurt u dan alvast een mail naar
liesbethrodink@fluenta.nl .

Agenda september/oktober
31/08 Eerste schooldag
02/09 Mogelijk hoofdluiscontrole (nog in
overleg)
14/09 t/m 18/09 kennismakingsgesprekken
groep 1 t/m 3
21/09 t/m 25/09 kennismakingsgesprekken
groep 4 t/m 8
28/09 studiedag team kinderen vrij!
30/09 t/m 11/10 Kinderboekenweek
29/09 en 30/09 Schoolkorfbal
09/10 Schoolfotograaf
18/10 t/m 23/10 Herfstvakantie

We beginnen ons schooljaar met het
Bijbelverhaal van ‘De ark van Noach’. Zodat alle
kinderen weten waar de naam van de school
vandaan komt en welke betekenis dit verhaal
heeft.
We hopen dat ook dit jaar iedereen mag ervaren
dat De Ark een veilige plek is waar kinderen
samen op mogen groeien en zich kunnen
ontwikkelen.
Een plek waar je graag wilt zijn, plezier hebt en
waar we leren van en met elkaar. Een plek waar
kinderen leren op eigen te benen te staan, zodat
ze als ze De Ark verlaten toegerust zijn om de
wereld in te kunnen gaan.

