De Ark, samen vooruit!
vanuit de kernwaarden:

Verbinding, motivatie en groei
Herfstvakantie
Deze eerste periode van het nieuwe schooljaar
hadden we ons allemaal anders voorgesteld. De
onverwachte schoolsluiting en quarantaine tijd
hebben ons allen veel gedaan. Nog niet iedereen
in het team is beter. Juf Daniëlle heeft last van
restklachten en mag helaas nog niet werken.
Gelukkig kunnen we ook terugkijken op mooie
momenten. In dit logboek zullen we er een paar
uitlichten zoals het project in groep 1 en 2 over
de Kringloopwinkel, de kinderboekenweek en
alle activiteiten die daarbij horen. We kijken ook
uit naar de trouwdag van meester Bart en zijn
aanstaande bruid Sandra. Deze dag is al
meerdere keren uitgesteld en we hopen voor
hen dat het zaterdag 16 oktober een
schitterende dag zal zijn. Donderdag 28 oktober
vieren de kinderen van zijn klas het trouwfeestje
op school samen met het bruidspaar.

Intern begeleider
Intern begeleider juf Margreet kan helaas nog
niet werken. Haar werkzaamheden worden deze
periode vervangen door juf Marije en juf
Liesbeth.

Rekenonderwijs
Door de hele school zijn we bezig met een
verbetering van het rekenonderwijs. In alle
groepen nemen we extra tijd voor memoriseren
en automatiseren en we vragen alle kinderen om
thuis te oefenen. De kinderen van groep 1 en 2
met getalbeelden (herkennen de kinderen de
cijfersymbolen, het aantal vingers op de
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hand, de stippen van een dobbelsteen). Alle
andere groepen oefenen het automatiseren in
optellen en aftrekken onder de 10-20-100 en
later ook met grote getallen. Ook leren de
kinderen de tafels uit het hoofd en trainen we
hoe kleine en grote deelsommen snel
uitgerekend kunnen worden.
Automatiseren is rekenhandelingen vrijwel
routinematig uitvoeren. Voordat een leerling
antwoord geeft op een som voert hij of zij snel
enkele ‘ingesleten’ denkstappen uit.
Memoriseren is het uit het hoofd kennen van
de antwoorden van sommen. De leerling hoeft
de uitkomst van een som niet meer te
berekenen, die heeft hij paraat.

Nieuwe start Schooljudo
De maandag na de herfstvakantie starten we
weer met schooljudo. Meester David was al snel
weer hersteld en wilde het liefst meteen weer
beginnen. De GGD hebben we gevraagd om
advies en er is geen gegronde reden om niet
van start te gaan. Het team van De Ark heeft de
herstart in overleg met MR uitgesteld, omdat we
het belangrijk vinden dat alle kinderen weer
gezond mee kunnen doen.

Informatieavond groep 1
Twee weken geleden hebben we voor de nieuwe
ouders uit groep 1 een informatieavond
gehouden. Tijdens deze avond is uitgelegd hoe
en wat de kinderen allemaal leren tijdens een
schooldag, terwijl ze vaak zelf het idee hebben
dat ze alleen maar spelen. En ook werd duidelijk
waarom jonge kinderen nog niet goed terug
kunnen vertellen wat ze gedaan hebben als je
dat na een schooldag vraagt. Carla van
Hardeveld vertelde ook over de verschillende
bedoelingen die achter het thematisch spelend
leren zitten. Waarom oefenen we de dagen van

de week. Veel ouders reageerden verrast en
herkenden veel van wat er verteld werd over de
eerste weken op school.

Peuterclub

Bovenal was het een feest om even met elkaar
samen op school te zijn.

Thema: De Kringloopwinkel
De groepen 1 en 2 zijn het project ‘de
kringloopwinkel’ gestart met een bezoek aan de
kringloopwinkel in Vianen. Daarna werd deze
winkel nagebouwd en afgelopen week is het
project afgesloten met het verkopen van de
spullen buiten op het schoolplein. Van de
opbrengst bedenken de kinderen samen met de
leerkrachten wat ze kunnen kopen voor de
groep.

Stichting kinderopvang Vianen (SKV) is in
samenwerking met De Ark serieus aan het
onderzoeken of er behoefte is aan een
peuterclub op De Ark voor kinderen van 2 en 3
jaar. Daarbij hoort SKV graag op welke dagen u
dit het beste uit zou komen. Ze denken zelf aan
2 of 3 ochtenden. Informatie opvragen en/of
aanmelden kan via de website van SKV
www.kinderopvangvianen.nl
(button: schrijf direct in -inschrijfformulier)
Daarin geeft u aan, op welke dagen u uw kind
graag naar de peuterclub wilt laten gaan. Aan
de hand hiervan beslist SKV op welke dagen ze
open gaan! Ook als uw kind niet direct naar de
Peuterclub komt, omdat het bijvoorbeeld nog te
jong is, is aanmelden al wel wenselijk.

OR/MR

Kinderboekenweek
In elke groep is feestelijk gestart met de
kinderboekenweek. Voor elke klas was er een
ingepakt voorleesboek over het thema ‘Worden
wat je wil’. Groep 3/4 ging door de stromende
regen naar de bibliotheek. De wethouder kwam
op bezoek in groep 4/5 en vertelde over haar
beroep en bouwde er een feestje van samen
met de medewerker van de bibliotheek. De
groepen 6/7 en 7/8 kregen les over
verschillende soorten boeken. In 7/8 kwam
schrijfster Beitske Bouwman vertellen over haar
beroep.
En als klap op de vuurpijl waren er in alle
groepen nog een groot aantal nieuwe boeken
voor De Ark die de kinderen met elkaar hadden
uitgezocht.

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
sporttoernooien, feesten en vieringen.
Ook de schoolfotograaf wordt door hen
geregeld.
De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark
bestaat uit: Marjolein van der Linde (ouder),
Andreea Varza (ouder), Margreet Mulder (lkr) en
Marije ten Hagen (lkr.). Ouderlid Andreea Varza
heeft haar termijn van 3 jaar erop zitten en
neemt binnenkort afscheid. Dit betekent dat er
plek kom voor een nieuwe ouder. Wilt u zich
opgeven als nieuw MR lid of bent u benieuwd of
dit wat voor u is, neemt u dan contact op met
een van de leden. Spreek één van hen aan of
mail naar mrark@fluenta.nl

De MR denkt mee, heeft instemmingsrecht over
een aantal beleidszaken en adviseert de school.
Zij verzorgt 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

OPA ouders
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Gezocht: nieuwe oud papier ouders 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 wordt er gepauzeerd met koffie/thee
en een koek.
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. Dit is nodig voor de
veiligheid.

Leuk om te weten
Verkiezingen leerlingenraad
Komende vrijdag 15 oktober zijn er in elke groep
verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad. De
oude en de nieuwe vertegenwoordigers van de
groepen komen daarna bij elkaar. Ze dragen dan
de taken over en toasten op de nieuwe leden.
We vieren dan dat er een nieuwe leerlingenraad
is. Juf Rianne draagt haar taak als
contactpersoon dan ook over aan juf Carla. Juf
Carla zal komend schooljaar bij de
vergaderingen van de leerlingenraad zijn.
Op deze manier leren kinderen hoe je met
elkaar stemt en hoe het democratisch principe
werkt. Ze leren om verantwoordelijkheid te
delen met elkaar en om in een vergadering als
vertegenwoordiger van een klas te bespreken
wat er goed gaat op school en mee te denken
over nieuwe ontwikkelingen. Dit wordt na de
vergadering ook altijd weer teruggekoppeld in
een groepsvergadering. Zo leren de kinderen dat
hun stem meetelt op De Ark.

-

De Ark is weer ingeloot voor het
Europees schoolgroente en -fruit
programma. Vanaf 15 november
starten de leveringen. Kijk voor meer info
op www.gezondeschool.nl

-

Schoolverpleegkundige Ellen Kragten
van de GGD is bereikbaar voor vragen
over opgroeien en ouderschap. U kunt
contact met haar opnemen via nummer
0638081832 of via mail
ekragten@ggdru.nl.

-

De ouders van de Verteltas zijn weer
begonnen. Juanita Verbruggen heeft
haar voorzitterschap overgedragen aan
Liesbeth Pos. Juanita heeft twee jaar
geleden de Verteltas samen met
bibliotheekmedewerkers en met ouders
Liesbeth, Marjolein en Gülcan opgezet
op De Ark. Joy en Irina zijn nieuwe
ouders die er dit jaar bijgekomen

zijn. Er is weer een mooie tas in de
maak. De ouders van de Verteltas komen
om de week op donderdagochtend
samen op De Ark.

die graag het verschil willen maken in de
wijk.
-

-

Hagenkids - creatief de eerste groep
kinderen uit groep 4 en 5 van de Tijl
Uilenspiegel en De Ark hebben hun
deelname afgerond. Na de vakantie start
er weer een nieuwe groep. Op
dinsdagmiddag na schooltijd van
14.30-15.45 uur is de knutselclub. Je kan
een strippenkaart kopen voor deelname
van 5x voor totaal € 3,50.
Er is plek voor 6 kinderen van De Ark.

-

De MR is op zoek naar een nieuw
ouderlid/secretaris voor in elk geval 3
jaar. Eens in de maand wordt er
vergaderd op donderdagmiddag. Van
harte uitgenodigd. Stuur een mail naar
mrark@fluenta.nl

-

De MR wil graag meer zicht krijgen op de
verkeerssituatie en verkeersveiligheid
rond de school. Na de vakantie ontvangt
u hier een enquête over van Veilig
Verkeer Nederland.

-

Op de woensdagmiddagen zijn er weer
activiteiten bij de Prenter georganiseerd
door sportservice Vianen en FC Utrecht
van 15.00-16.30 uur met gymmeester
Stijn.

-

De actuele agenda is te vinden in de
Parro-app. Heeft u een vraag of een
opmerking, ook dan kunt u deze Parroapp gebruiken.

-

De eerste groots opgezette Burendag
in de Hagen was een succes. Ook bij
De Ark stond een springkussen en een
kraampje met enthousiaste wijkbewoners

Wijk De Hagen wordt een Vreedzame
wijk. Samen met de stichting
Vreedzaam, de buurtwerkers en alle
mensen die verbonden zijn aan de wijk
worden komende tijd steeds meer
initiatieven bedacht om het wonen in De
Hagen nog
fijner te maken voor alle mensen en in
het bijzonder voor de kinderen in de
wijk. Daarom zijn ook de basisscholen de
Tijl Uilenspiegel en De Ark hierbij
betrokken. Wilt u hierover meedenken,
laat het bij de wijkwinkel, aan de
buurtwerker of aan Liesbeth Rodink
weten.

Agenda okt./nov./dec.
16/10 Trouwdag meester Bart en Sandra
18 t/m 22/10 Herfstvakantie kinderen vrij!
23/10 Oudpapier (meelopen mogelijk)
26/10 Ouderavond PO/VO ouders groep 8
1 t/m 5/11 ouder/kindgesprekken
27/11 Oudpapier (meelopen mogelijk)
3/12 Sinterklaasviering
6 en 7/12 Studiedagen kinderen vrij!
23/12 Kerstviering
24/12 Kinderen vrij
(ruildag Paardenmarkt)

Fijne herfstvakantie!

