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Een wonderlijke tijd naar Pasen

Hoera een tweeling!

We leven in een wonderlijke tijd. Voor de
kinderen is het niet goed te begrijpen dat je het
ene moment nog op school zit, een uur later
thuis bent en vijf of tien dagen in quarantaine
moet. De afgelopen week is dit de kinderen en
leerkrachten uit groep 6/7 en 7/8 overkomen.
Dit is voor niemand leuk en het vraagt veel
flexibiliteit van alle partijen (ouder, kind,
leerkracht).
Nabijheid en regelmatig met elkaar in gesprek
gaan is dan belangrijk voor kinderen. Zij maken
zich vaak druk, soms over hele andere zaken
dan wij denken. Luister goed naar elkaar en
neem de tijd om stil te staan bij wat we
meemaken.
Verhalen over hoop en vertrouwen helpen
daarbij. We vertelden vandaag het Paasverhaal
uit de bijbel en we zongen:

Op 2 maart werden juf Marije en haar partner
Robbie de trotse ouders van Jake en Cody.
De broertjes en hun ouders maken het goed. Na
de meivakantie hoopt juf Marije op bezoek te
komen in groep 6/7.

Van donker naar licht
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan
want Jezus is opgestaan,
de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
voor jou en mij.

Het Paasfeest vierden we met elkaar in de eigen
klas en we zijn naar buiten gegaan. De kinderen
van groep 1 en 2 maakten bloemen voor oudere
mensen. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 zongen
paasliederen op de stoep van de Hof van
Batenstein. De kinderen van groepen 3 t/m 5
maakten potjes en vulden deze met viooltjes
voor de buren om de school. Zo brachten alle
kinderen van De Ark kleur in de wijk. Het zorgde
voor veel blije gezichten.
Dat is waar het Paasverhaal ook over gaat.
Feest van een nieuw en nog mooier begin.

Ouder-kind-gesprekken
De gesprekken over de Cito-resultaten en over
de ontwikkeling van uw kind zijn achter de rug.
We zijn blij dat deze door konden gaan ondanks
Corona tijd. Sommige gesprekken zijn via Meet
of via de telefoon gevoerd.

Schoolontwikkeling op De Ark
Komende studiedag gaat het team de plannen
voor uw kind en de groep verder uitwerken. We
verdiepen ons daarnaast in het vakgebied
rekenen. Wat doen we al goed en hoe zorgen
we ervoor dat de kinderen van De Ark nog beter
leren (hoofd)rekenen. Hierbij maken we gebruik
van Snappet en de methode Pluspunt. In groep
4 werken de kinderen nu met een tablet en
vanaf groep 5 op een chromebook.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december ‘21 t/m 7 januari ‘22
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinkstervakantie 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

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 OR ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals
o.a. sporttoernooien, feesten en vieringen.
Ook de schoolfotograaf wordt door hen
geregeld.
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat uit: Marjolein van der Linden (ouder),
Andreea Varza (ouder), Margreet Mulder (lkr) en
Marije ten Hagen (lkr.).
De MR denkt mee, heeft instemmingsrecht over
een aantal beleidszaken en adviseert de school.
Zij verzorgen ook één keer per jaar de
klankbordavond met ouders uit alle groepen. 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 mrark@fluenta.nl

Vreedzame school
Ieder kind heeft een eigen taak in de eigen
groep. Zo dragen we zorg voor de school en
voor elkaar.

Nieuwe OPA ouders/vaders
Nieuwe OPA ouders/vaders
Van harte nodigen we alle nieuwe vaders en/of
moeders uit om mee te gaan doen met de Oud
Papier Actie. Deze actie zoekt enthousiaste
vaders of moeders die eens in de drie maanden
op een zaterdagochtend 2 uur papier op willen
halen in de wijk voor extra inkomsten voor De
Ark. Er worden 2 rondes gelopen. De eerste van
08:00 – ca. 09:30 uur en de tweede van ca.
09:45 – ca. 11:45 uur. Tussendoor pauzeren we
altijd even met koffie/thee en een koek. Van het
geld dat het papier oplevert hebben we al veel
extra speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, bomen
en speeltoestellen voor het schoolplein kunnen
aanschaffen.
Wilt u zich opgeven op school bij de leerkracht
van uw kind of bij Niels de Leeuw, de huidige
Coördinator Oud-Papier (niels@ndeleeuw.com of
06-31698722). Voordat u start volgt u een korte
uitleg vanuit Waardlanden. U dient te
beschikken over veiligheidsschoenen (Heeft u
deze niet, dan krijgt u een vergoeding voor
aanschaf), een veiligheidshesje verzorgen wij.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van
groep 2 t/m 8. De leden zijn: Jayden, Isis
(reserve Julian), Finn (reserve Sydney), Elina
(reserve Devon), notulist Noa, Djenna (reserve
6/7 is Lisanne), Bram, voorzitter Kas.
Deze leden zijn democratisch gekozen door de
leerlingen uit de groep. Eens in de drie weken
wordt er vergaderd tijdens de lunch. Juf Rianne
is hier altijd bij. Tijdens de lockdown is er
digitaal vergaderd. Binnenkort is er een kort
overleg met juf Rianne en tweetallen uit
dezelfde groep. Live kan nog niet vanwege de
cohorten.

Aanmelden nieuwe leerlingen
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We zijn begonnen met de formatie van volgend
schooljaar. Het is voor ons van belang om te
weten welke kinderen we kunnen verwachten.
Broertjes en zusjes kunt u opgeven middels een
inschrijfformulier. Wellicht kent u ouders die
overwegen of De Ark een school is voor hun
kind. Zij zijn van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding.
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Leuk om te weten
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Groep 1, 2 en 3 stonden in het Kontakt
en in de Telegraaf vanwege de opening
van hun schoenenwinkel. Wat is er veel
gespeeld en veel geleerd in deze winkel.
Groep 5 leert veel over de Romeinen.
groep 4 leert over wie er lang geleden
woonde op de aarde, bijvoorbeeld
mammoeten en dinosaurussen.
Groep 6/7 is alweer gewend aan meester
Bart. De eerste ouder-kindgesprekken
zijn ook voor hem nu achter de rug en
ook alle ouders hebben met hem kennis
gemaakt.
De leerlingen uit groep 7/8 zijn zich aan
het voorbereiden op de eindspurt. In het
bijzonder die van groep 8.
Vanaf donderdag 1 april gaat de nieuwe
website van het Jongerenwerk in
Vijfheerenlanden online.
www.jonginvijfheerenlanden.nl
In de meivakantie gaat de voorlopig
laatste verbouwing op De Ark van start.
De toiletten in de onderbouwhal worden
dan vernieuwd.
Het examen van de mediatoren is al
twee keer uitgesteld. We hopen dat dit
volgende maand alsnog gaat gebeuren.

-

Het praktisch verkeersexamen wordt dit
jaar voor groep 7 èn 8 georganiseerd,
omdat dit vorig schooljaar is vervallen.
Het geplande schoolreisje op 11/05
vervalt door alle Corona-maatregelen.
We mogen dan nog niet op excursie. We
bedenken deze dag een alternatief
programma om er toch een speciale dag
van te maken.
U heeft onlangs via Parro een bericht
ontvangen over de
schoolverpleegkundige Ellen Kragten van
de GGD. We hebben al van een paar
ouders gehoord dat ze goede ervaringen
hebben met haar advies.

Agenda april/mei
02/04 t/m 06/04 Paasvakantie
Let op: ook dinsdag 6 april zijn de kinderen vrij!
20/04 t/m 22/04 CITO eindtoets groep 8
23/04 Koningsspelen
24/04 t/m 09/05 Meivakantie
10/05 Streetwise
11/05 Alternatief voor schoolreisje
12/05 Studiedag kinderen vrij
13 en 14/05 Hemelvaartsvakantie
21/05 Schoolfotograaf

