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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPONSORLOOP
Vanmorgen hebben alle leerlingen van onze school hun best gedaan om heel veel rondjes om de
Ark te lopen. Mede door de aanwezigheid van de burgemeester, die het startsein gaf, was het een
gezellige happening. Alle kinderen krijgen hun sponsorformulier nu weer mee naar huis. Zij moeten
nu het gesponsorde geld gaan ophalen en het geld uiterlijk vrijdag 13 oktober bij hun leerkracht
inleveren. Kinderen die geen sponsorformulier hebben ingeleverd, krijgen ook de kaart mee naar
huis: u kunt dan zien hoeveel rondjes uw kind gelopen heeft.
HEEL DE ARK BAKT
U heeft wellicht in het feestboekje gelezen dat we dit jaar een nieuwe wedstrijd in het leven hebben
geroepen: Heel de Ark bakt! Alle kinderen mogen hieraan meedoen. Aanstaande vrijdag kunnen zij
(ieder) 6 cupcakes inleveren bij de groepsleerkracht. Er wordt in iedere groep een “klaswinnaar”
uitgekozen. Vervolgens worden de winnende cupcakes beoordeeld door een “vakkundige” jury.
Uiteindelijk wordt om 14.00 uur (vlak voordat het najaarsfeest begint) bekend gemaakt wie de
meesterbakker van de Ark wordt!
INCASSO OUDERBIJDRAGE
Heel veel ouders hebben een machtigingsformulier afgegeven, waarmee de ouderbijdrage (en later
dit schooljaar het schoolreisje) wordt geïncasseerd. In de laatste week van oktober wordt bij deze
ouders de ouderbijdrage van hun rekening afgeschreven. Het gaat hierbij om een bedrag van
€ 30,00 per leerling. Als u het formulier nog niet hebt ingeleverd, kunt u het zelf overmaken op de
volgende bankrekening: NL30 RABO 01532.27.990 t.n.v. Spirit, inzake de Ark - ouderraad.
Het is ook mogelijk om het bedrag contant te voldoen, u kunt hiervoor terecht bij de administratie.
SPAANSE LESSEN
Van Doris de la Cruz
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij Spaanse lessen willen aanbieden voor
kinderen van groep 4 t/m 8. Deze lessen zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag na schooltijd.
De eerste les is op vrijdag 3 november (van 15.15 - 16.15 uur). Kosten per les: € 8,00.
Voor meer informatie: docentspaans@outlook.com of telefonisch: 06-38074067.
SCHOOLFOTO
De schoolfotograaf heeft vanwege ons 40-jarig jubileum een schoolfoto gemaakt. Deze hangt in de
hal bij de hoofdingang. U kunt de foto op A4-formaat bestellen, door € 5,00 in een envelop te doen
en op de envelop de naam en groep van uw kind te vermelden. Na de herfstvakantie zullen we de
bestelling bij de fotograaf plaatsen, dus begin november krijgt uw kind dan de foto mee naar huis.
MAANDKALENDER
De feestweek:
Dinsdag 10: Ark-Got-Talent show
Woensdag 11: Gastoptreden voor de hele school in de aula (blijft nog even een verrassing)
Donderdag 12: Vossenjacht
Vrijdag
13: Najaarsfeest (met als onderdeel de wedstrijd “Heel de Ark bakt”)

