De Ark, samen vooruit!
vanuit de kernwaarden:

Verbinding, motivatie en groei
Op weg naar Pasen

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.
We kijken ernaar uit om eindelijk weer met
elkaar het paasfeest te vieren. Dit vieren we op
dinsdag 12 april met een deeltafel met lekkers
van thuis en een gezamenlijke viering. Hierover
informeren we u later via Parro.

Personeel
We zijn blij dat we u kunnen melden dat we
afgelopen maand twee nieuwe collega’s
verwelkomd hebben op De Ark. Inge van
Silfhout is na de voorjaarsvakantie gestart in
groep 2, Marije Quartel werkt naast Liesbeth
Rodink en ondersteunt op het gebied van
onderwijskwaliteit.
Vlak voor de voorjaarsvakantie nam meester
Bart afscheid van groep 6/7. Hierdoor moesten
we in korte tijd op zoek naar goede vervanging.

Datum: april 2022
Juf Marije, juf Erica en juf Suzanne hebben deze
eerste periode de groep overgenomen. Door hun
extra inzet is het onderwijs aan deze groep op
een zo goed mogelijke manier overgenomen. Na
de meivakantie gaat juf Erica ook op maandag
werken in deze groep.
Juf Rianne is hersteld en werkt weer twee dagen
in groep 3/4 in duo met juf Caroline.
Margreet Mulder(intern begeleider) is bezig met
haar re-integratie. Zij is steeds meer op school
aan het werk. Haar werkzaamheden stemt zij af
met Marije ten Hagen. Marije doet nu een groot
deel van de oudergesprekken en
multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en bij een
paar overleggen is Liesbeth betrokken vanuit IB.
Juf Margreet trouwt begin april en gaat met haar
vrouw in Ruurlo wonen. Ze blijft gelukkig werken
op De Ark.

Leerlingenraad De Ark
Uit elke groep vanaf groep 2 is er minstens één
deelnemer.
Groep 2: Gimaya,
Groep 3 / 4: Amin, Mason
Groep 4 / 5: Kelsey en Fenna,
Groep 6 / 7: Tasnime en Laila,
Voorzitter: Esmee uit groep 8
Notulist: Sam uit groep 7
De leerlingenraad denk na over een goede
bestemming voor het schoolreisje.

Kinderwijkraad

In de bijlage vindt u het verslag van de Stichting
Vreedzame Wijk. Hieronder vindt u alvast de
inleiding en het doel van de kinderwijkraad die
afgelopen maand is opgericht.
De Ark wordt vertegenwoordigd door Iris,
Devon, Mohammed en Sayèn uit groep 6.

Inleiding en doel
Democratie moet je leren; waar kunnen we,
naast school, plekken creëren waar kinderen en

jongeren hun vaardigheden kunnen oefenen om
zich goed voor te bereiden op deelname aan
onze democratische samenleving? De
Kinderwijkraad biedt zo’n oefenplek waar
kinderen actief betrokken kunnen worden bij
wat zij belangrijk vinden in hun buurt/wijk. Waar
zij hun stem kunnen laten horen: hoe ziet voor
hen ‘hun vreedzame wijk’ eruit? Hoe zou dat
eruit kunnen zien? De Kinderwijkraad en de
school-wijkacties gekoppeld aan een
Wijkmanifest, verbinden de school met de wijk.
We willen in een aantal stappen komen tot een
door de kinderen vormgegeven manifest wat zij
presenteren aan iedereen in de wijk (en raad en
burgemeester en….). We starten een
gezamenlijk traject waar alle basisscholen,
kinderopvang, betrokken wijkorganisaties en
ouders uitgenodigd worden om aan deel te
nemen. Het idee is om dit te borgen door de
Kinderwijkraad jaarlijks met scholen en
wijkpartners te organiseren. Ieder schooljaar
kan een nieuwe afvaardiging van kinderen van
de scholen oefenen met democratische
burgerschapsvaardigheden als luisteren naar
elkaar, je stem laten horen, een steentje
bijdragen, samen organiseren, onderling
conflicten oplossen als er onenigheid ontstaat
etc.

Ingrid Toebak en Cyriana van Hulzen. De OR
ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals
sporttoernooien, feesten en vieringen.
Ook de schoolfotograaf wordt door hen
geregeld.
Voor het nieuwe schooljaar is er een
vacature specifiek voor de
sporttoernooien. Vraag informatie bij één
van de OR leden.
Voor vragen, mail dan naar orark@fluenta.nl of
spreek één van de ouders aan.

De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat nu uit: Marjolein van der Linde (ouder
van Sabine groep 2), Margreet Mulder (lkr.),
Marije ten Hagen (lkr.) en Natasha Pelle (ouder
van Thomas gr. 7 en Jolijn gr. 5).
De MR heeft instemmingsrecht over een aantal
beleidszaken, denkt hierover mee en adviseert
de school. De volgende vergaderingen zijn op 21
april, 19 mei en 30 juni. Heeft u punten voor
verbetering, laat het weten mrark@fluenta.nl.

Vreedzame school

OPA ouders
Wil u ook uw steentje bijdragen aan de
school? Word dan oud papier ouder!
Eens in de drie maanden op een
zaterdagochtend 2 uur papier ophalen in
de wijk voor extra inkomsten voor De Ark. Er
worden 2 rondes gelopen.
De eerste van 08:00 – 09:45 uur.
De tweede van 09:45 – 11:45 uur.
Wilt u zich opgeven dan kan dat op school bij de
leerkracht van uw kind of bij Sayf Adham, de
Coördinator Oud-Papier (0629344018). Voordat
u start volgt u een korte uitleg vanuit
Waardlanden. Dit is nodig voor de veiligheid.

OR/MR
Leden van de ouderraad (OR) zijn: Larissa
Laus-Kriekaard, Mirjam Kool, Janet Adham,

Leuk om te weten
-

De schoolfotograaf komt op 20 mei a.s.
Op woensdagochtend is er een
enthousiaste oudergroep actief die de
bibliotheekboeken van een code voorziet.
wilt u een keer of vaker komen helpen,
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-

-

-

-
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dan bent u welkom om 08.30 uur op het
leerplein.
Op De Ark is sinds kort een peuterclub.
Juf Morwenna is daar het vaste gezicht.
Informatie opvragen en/of aanmelden
kan via de website van SKV
www.kinderopvangvianen.nl
(button: schrijf direct in)
De Ark wil een Gezonde school worden
en werkt daarin samen met de GGD.
Kijk voor meer info op
www.gezondeschool.nl
Vragen over opgroeien en ouderschap:
Schoolverpleegkundige Ellen Kragten van
de GGD is bereikbaar voor vragen.
Contact gegevens 0638081832 of
ekragten@ggdru.nl.
De Hagenkids-creatief, de knutselclub die
door de Tijl Uilenspiegel, De Ark, de
gemeente VHL en CREABEEZ is
opgericht, draait succesvol o.l.v. Puck de
Haan.
De Verteltas is weer gestart. Ouders
maken op verschillende
donderdagochtenden op het leerplein
mooie tassen en spellen die passen bij
een thema en bij een prentenboek. De
verteltas wordt in de klas gebruikt en
regelmatig mee naar huis gegeven om
thuis mee te spelen. Wil je meedoen,
wees welkom! Speciaal welkom voor
een ouder die met een nieuwe
naaimachine kan werken. Geef je op
bij de groepsleerkracht, dan neemt
coördinator Liesbeth Pos contact met je
op.
Esther van Zuilen van Kind en Motoriek
werkt elke vrijdag als motorisch
therapeut op De Ark.
www.facebook.com/kindenmotoriek
https://www.instagram.com/kindenmotor
iekdecreatievetuin/

-

-

Datum: april 2022
Neem een kijkje op ons TikTok kanaal
https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/
Juf Erica gaat de week voor Pasen naar
Canterbury voor een opleiding Engels
voor de basisschool.
De kinderen van groep 1, 2 zijn naar de
boerderij geweest.
De groepen ¾ en ⅘ gaan naar de
kaasboerderij op maandag 4 april.
Op vrijdag 8 april a.s. lopen de kinderen
voor Oekraïne en voor giro 555.
Maandag 4 april en vrijdag 8 april tussen
08.30 en 09.00 uur kunt u of kan uw
kind een Ark-shirt komen halen op het
leerplein van De Ark. Borg is 10 euro.
Een shirt ruilen voor een grotere maat,
kan deze ochtend ook.

Agenda april, mei
08/04 Sponsorloop
12/04 Paasviering en paaslunch kinderen
11 t/m 14/04 Schoolvoetbal
14/04 Studiedag (kinderen vrij)
15 t/m 18/04 PAASVAKANTIE kinderen vrij
20 t/m 22/04 Cito eindtoets groep 8
21/05 MR vergadering
22/04 Koningsdag
23/04 t/m 08/05 MEIVAKANTIE
16 en 17/05 Kamp groep 8
20/05 Schoolfotograaf
25/05 Studiedag Fluenta(kinderen vrij)

