Nieuwsbrief
nr 1

11 september 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Wij zijn dit schooljaar gestart met zeven nieuwe collega’s. De betreffende groepen hebben de
afgelopen week al met de nieuwe leerkrachten kennis gemaakt. In de laatste nieuwsbrief voor de
vakantie heeft u de meeste namen al kunnen lezen. Op dat moment was nog niet bekend wie er
naast juf Marjanne een dag voor groep 1/2 D zou staan. Gelukkig hebben wij nog voor de
zomervakantie juf Monique Touwen bereid gevonden om die dag (tijdelijk) voor haar rekening te
nemen. Daarnaast geeft zij ook op de maandag les in groep 1/2A, omdat juf Anne een dag minder is
gaan werken. Langs deze weg wensen wij juf Monique een fijne tijd toe op de Ark!
SERVE THE CITY
Van Joanne Kruijswijk
Op zaterdag 7 oktober kun je samen met je kind ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen!
Leerzaam en waardevol voor jong en oud. Op deze dag organiseert Serve the City Diemen
verschillende vrijwilligersprojecten, waarvoor je je -alleen of samen met je kind- kunt inschrijven.
Zo kun je je inzetten voor de voedselbank, op stap gaan met een doelgroep of ouderen een bezoek
brengen. Het zijn allemaal eenmalige projecten, zonder vervolg.
Ga naar www.stcdiemen.nl/projecten om te bekijken welke projecten er georganiseerd worden. Je
kunt bij elk project doorklikken voor meer informatie of om je op te geven. Wie weet tot ziens!
OMGEKEERDE TIENMINUTENCONTACTEN
Volgende week én die week daarna worden -voor de eerste keer- omgekeerde tienminutencontacten
gehouden. U kunt via DigiDuif hiervoor een afspraak inplannen met de leerkracht van uw kind.
Morgen ontvangt u via uw kind een brief met verdere informatie omtrent deze
tienminutencontacten. Bij die brief ontvangt u ook een invulformulier, wat als basis zal dienen voor
het oudergesprek. Vanaf woensdag staat de tijdsplanning op DigiDuif open: u ontvangt die ochtend
hierover een bericht.
FEESTWEEK
Op 1 oktober bestaat de Ark op de kop af 40 jaar! Wij gaan dit vieren met een feestweek (van 9 t/m
13 oktober). Op dit moment zijn we met alle voorbereidingen bezig. Het streven is om deze week
een speciale nieuwsbrief te versturen met alle festiviteiten op een rijtje. Noteert u in ieder geval
alvast vrijdag 13 oktober in uw agenda: op deze dag sluiten we de feestweek op gepaste wijze af
met het najaarsfeest.
In het voorjaar zal ook nog een reünie worden georganiseerd voor alle oud-leerkrachten en alle oudleerlingen. Zodra de datum bekend is, zullen wij u hierover berichten.
STUDIEDAG VERPLAATST
Op verzoek van de ouderraad hebben wij de studiedag van 29 november verplaatst naar woensdag 6
december. Veel kinderen zullen wellicht de avond van 5 december laat naar bed gaan en zo kunnen
zij dan rustig op de woensdag erna uitslapen en bijkomen. Dus woensdag 29 november is er
gewoon school en op woensdag 6 december zijn alle kinderen een dagje vrij!

NIEUWE METHODE VOOR ENGELS
Eind vorig jaar hebben we een nieuwe methode voor het vak Engels gekozen. De methode heet
“Groove.me”. Een song-tekst vormt steeds het uitgangspunt voor alle lesactiviteiten. De lessen
Engels worden voortaan gegeven in alle groepen van onze school, dus vanaf groep 1 t/m 8.
FOLDERS
In het begin van ieder schooljaar worden de basisscholen altijd overspoeld met folders van
educatieve uitgaven (leesboekjes, computerprogramma’s of cursussen). Wij maken als school een
keus daarin en geven niet alle folders met de kinderen mee naar huis. Op de tafel onder de trap bij
de hoofdingang staan standaards, waarin diverse folders geplaatst worden, die niet mee naar huis
gegeven worden. Het staat u natuurlijk altijd vrij om zo’n folder mee naar huis te nemen.
OUDERKALENDER
Vorige week heeft u een ouderkalender gekregen. Hierop staan alle activiteiten vermeld, die bekend
zijn aan het begin van het schooljaar. De praktijk leert ons dat er gedurende het jaar “spontaan”
activiteiten georganiseerd worden. In dat geval staan deze altijd vermeld in de maandkalender, die u
aantreft in onze nieuwsbrieven. De actuele kalender kunt u ook altijd vinden in DigiDuif.
HULPOUDERBRIEF
Deze week krijgt u de vertrouwde brief thuis, waarin wij een dringend beroep op u doen om te
helpen bij één of meerdere schoolactiviteiten. We hopen dat u daar serieus naar wilt kijken: wij
hebben uw hulp hard nodig!
KLUSAVOND
Woensdag 20 september is de eerste klusavond. Om 19.00 uur wordt er gestart met allerhande
werkzaamheden. We hopen dat er die avond een grote opkomst is, want er is veel te doen!
ONZE OUDER- EN KINDADVISEUR
Onze ouder- en kindadviseur is Rosemarijn Klarenberg. Zij is elke maandag op school aanwezig
van 11.00 tot 15.30 uur.
U kunt bij haar terecht voor verschillende vragen over uw kind(eren):
- Mijn kind luistert niet.
- De ontwikkeling van mijn kind loopt niet goed.
- Mijn kind is steeds boos of angstig of zit niet lekker in zijn vel.
- Mijn kind wil sporten, maar ik kan dit niet betalen.
Bovenstaande vragen zijn voorbeelden, maar u kunt met elke vraag over de opvoeding terecht.
Ook kunt u bij haar terecht wanneer u vastloopt met andere zaken. Dan kan zij u helpen de
problemen te bespreken en de juiste persoon te vinden die u hiermee verder helpt.
U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken, via de mail: r.klarenberg@altra.nl of telefonisch:
06-33990473.
MAANDKALENDER
September:
Woensdag 20: Eerste klusavond van dit schooljaar (aanvang 19.00 uur)
Oktober:
Zaterdag 07: Vrijwilligersdag Serve the City

