Datum: 9 december 2020

Kerst Special

Deze laatste twee weken staan in het teken van
haar afscheid. De kinderen hebben een mooie
film voor haar gemaakt. We bedanken haar voor
alles wat ze voor De Ark betekend heeft.

Kerststukjes d onderdag 17 december

Kerstontbijt en -viering
Dit jaar kiezen we er door alle omstandigheden
voor om het kerstfeest te vieren in de eigen
groep op woensdagochtend 16 december tijdens
een kerstontbijt. Op deze manier zijn er geen
extra verplaatsingen nodig rond de school en
kunnen we toch samen vieren en eten.
Alle kinderen worden om 08.30 uur in de klas
verwacht met een feestelijk, mandje, bakje of
zakje met een eigen ontbijt. Denk hierbij aan
een broodje met iets bijzonders. Wij zorgen voor
chocolademelk en/of sinaasappelsap. Helaas
mag het eten door de Corona-maatregelen dit
jaar niet met elkaar gedeeld worden. Na het
ontbijt wordt er een kerstverhaal verteld en
zingen we kerstliedjes met elkaar.
We hopen dat alle kinderen feestelijk naar de
kerstviering komen. De gymlessen gaan deze
dag wel door!

Pensionering Juf Willy
Willy van Dregt gaat eind van deze maand met
pensioen. Ze heeft bijna 20 jaar op de Ark
gewerkt en we zullen haar missen.

Op donderdagmiddag, 17 december, worden er
kerststukjes gemaakt, dit doen we met alle
leerlingen van verschillende groepen door
elkaar.
Wilt u uw kind een dunne kaars,
versieringen, een bakje (bijv. een
boterkuipje of een potje) met oase,
kerstgroen en een stevige snoeischaar
mee geven? H
 eeft u extra groen of spullen
voor een kerststukje om te delen, dan kunt u dit
woensdag ervoor of op donderdag inleveren bij
de leerkracht. De kinderen nemen hun
kerststukje dezelfde dag mee naar huis.

Nieuwe leerkrachten
Juf Marije uit groep 6/7 gaat volgende week
maandag met zwangerschapsverlof. Ze is in
blijde verwachting van een tweeling. Op dit
moment kunnen we u al wel melden dat juf
Suzanne twee dagen in deze groep gaat werken.
Hier is ze de afgelopen weken al mee gestart.
Juf Erica werkt sinds de afgelopen weken even
tijdelijk naast haar en daar zijn we blij mee. Ook
zij kent de groep en de kinderen kennen haar.

Helaas kan zij niet de volledige vervanging naast
juf Suzanne invullen. We zijn daarom voor deze
groep 6/7 al sinds 1 oktober op zoek naar een
nieuwe leerkracht voor de maandag, dinsdag en
woensdag, die voor een langere periode kan
komen werken. Dat is helaas nog niet gelukt. Er
lopen nog wel een paar gesprekken, dus we
houden goede hoop.

-

Vanwege de grote instroom van nieuwe
leerlingen in groep 1 beginnen we na de
kerstvakantie met een extra kleutergroep. Een
deel van de leerlingen uit de huidige groep 1
komt samen met de leerlingen die instromen in
het speellokaal bij Carla van Hardeveld. Groep
1/2 gaat naar het zwaailokaal aan de kant van
de Lijsterbesstraat. Hier starten twee nieuwe
leerkrachten Geja Bergholtz-de Greef en Marga
van der Gun als duo.

-

-

Vrijdag 18 december
De kinderen mogen deze ochtend speelgoed
(voorzien van naam) van thuis meenemen. De
kinderen van groep 1/2 starten deze dag ook op
school en gaan niet gymmen.
Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur
uit.

MR/OR
De leden van de OR hebben dit jaar weer
gezorgd voor de Sint cadeaus. Er waren veel
blije gezichten. De juiste cadeaus kiezen, dat is
elk jaar weer een uitdaging.
In de MR vergadering zijn de volgende
onderwerpen aan bod geweest:
- Goedkeuring veiligheidsrapport.
- Schoolfruit Beleid.
- Aanpak bij overtreding schoolafspraken.
Hiervoor heeft De Ark een duidelijk
protocol opgesteld met gedrag en
consequenties.
- Het parkeren bij het onderbouw-plein.

-

Vanwege de vele leerlingen in de
onderbouw en de corona-maatregelen
moeten we ruimte maken voor elkaar.
Adviezen:
● Kom zoveel mogelijk lopend of op
de fiets.
● Parkeer de auto op een veilige
plek, iets verder van de school,
dus niet voor het hek.
Start van een o
 uderklankbordgroep
MR samen met directie. We nodigen
ouders uit om mee te praten over de
school. Over “Wat gaat goed, wat kan
beter op De Ark”. Opgeven kan via Parro
(aan Liesbeth Rodink) of mail
liesbethrodink@fluenta.nl. De eerste
bijeenkomst zal digitaal zijn.
Als school merken we dat de betaling via
Schoolkassa voor de vaste vrijwillige
ouderbijdrage heel goed werkt. We
horen tijdens de klankbordgroep ook
graag hoe het u als ouder bevalt.
Besteding van OPA (oud papier) geld. Er
worden weer mooie nieuwe
speelmaterialen aangeschaft van het
OPA geld. En op het voetbalveld is een
bank geplaatst.

Leuk om te weten…
-

De versiercommissie is met heel veel
ouders actief geweest de afgelopen
periode. Eerst met alle Sint versiering en
afgelopen maandag tijdens de studiedag
is de school in kerstsfeer omgetoverd.
Het ziet er prachtig uit.

Agenda dec./jan./feb.
16/12 Kerstontbijt en viering
17/12 Kerststukjes maken
18/12 12.00 uur kinderen uit!
19/12 t/m 03/01 Kerstvakantie
10/02 Rapport mee
15 t/m 18/02 Ouder-kindgesprekken

