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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Na de kerstvakantie staan er enkele veranderingen op stapel. Zo komt juf Wendy weer terug voor de
klas, omdat haar ouderschapsverlof is afgelopen. Zij gaat op donderdag en vrijdag lesgeven in groep
4C. Dat betekent tevens dat de gymlessen van de vrijdag naar de woensdag verplaatst zullen
worden. Er zal hier een aangepast gymrooster voor komen.
Juf Bernadette geeft nu op donderdag en vrijdag les in groep 4C. Zij zal na de kerstvakantie op de
donderdag groep 3B (van juf Fea) lesgeven en op de vrijdag groep 1/2D (van juf Marjanne). De
laatste verandering vindt plaats in groep 1/2E: juf Carine heeft voor na de kerstvakantie een nieuwe
baan gevonden. Haar plaats zal ingenomen worden door juf Carla en juf Linda, totdat juf Kirsten na
haar zwangerschapsverlof terugkomt. We wilden het liefst niet weer een ander gezicht voor deze
groep, vandaar de keus voor de twee leerkrachten, die alle kinderen inmiddels al goed kennen.
Langs deze weg willen wij juf Carine bedanken voor haar inzet. We wensen haar veel succes in
haar nieuwe werkkring.
STAKING
Morgen gaan veel leerkrachten in het basisonderwijs staken. De Ark (en ook de andere scholen van
Spirit) zullen aan deze staking meedoen. De school is morgen dan ook dicht!
KERST
Van de Kerstcommissie
Evenals voorgaande jaren wordt het kerstfeest gevierd op de donderdag voor de kerstvakantie
(21 december). In de ochtend is er voor alle groepen gewoon school tot 12.00 uur. ’s Middags zijn
de kinderen vrij!
Ook dit jaar is er weer een koor met kinderen uit de groepen 5. Zij zullen vanaf 16.30 uur bij de
hoofdingang een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Deze muzikale ontvangst vindt plaats op
het schoolplein bij de hoofdingang, de schooldeur is dan nog dicht. Ouders en kinderen kunnen pas
om 16.45 uur naar binnen (er kunnen dus ook niet eerder spulletjes naar de klas gebracht worden).
Om 17.00 uur gaat de kerstviering echt beginnen! Wij vragen u dus nadrukkelijk om uw kind vóór
17.00 uur te brengen, want het is heel storend wanneer er kinderen “binnendruppelen” als de
kerstviering al begonnen is.
De viering zal bestaan uit een samenzijn, waarin gezongen wordt en waarin het kerstverhaal uit de
bijbel een belangrijke rol heeft. Het andere gedeelte van het kerstfeest bestaat uit een maaltijd. We
willen hierbij weer vragen of u voor de klas van uw kind een klein hapje zou willen meegeven, het
hoeft beslist niet veel te zijn. Alle hapjes samen vormen een prachtig buffet. Hiervoor hangen de
lijsten op de klasdeur. Namens alle kinderen alvast heel erg bedankt!
Om 19.00 uur is de kerstviering afgelopen! Wij rekenen erop dat alle ouders (ook van de
bovenbouw) hun kind uit de klas komen ophalen, omdat wij het niet verantwoord vinden om uw
kind in het donker alleen naar buiten (of zelfs naar huis) te laten gaan. De deur blijft dicht tot
19.00 uur, anders wordt de situatie in de gangen erg onoverzichtelijk.
Vrijdag 22 december is er alleen ’s ochtends school. Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij en
hebben daarna heerlijk kerstvakantie! We hopen elkaar allemaal weer gezond en wel op maandag
8 januari terug te zien. Namens alle teamleden van de Ark wens ik u alvast héél gezellige
feestdagen toe en een goed en gezond 2018!

VERKEERSVEILIGHEID ROND DE SCHOOL
De laatste tijd worden wij weer regelmatig geconfronteerd met klachten over het rijgedrag én het
parkeergedrag van sommige ouders, die hun kinderen met de auto naar school brengen. De politie
zal voor en na schooltijd weer geregeld gaan controleren en zo nodig -zonder voorafgaande
waarschuwing- mensen bekeuren. Het blijft een bron van ergernis voor de buurtbewoners en ook
voor veel ouders van onze school dat mensen hun auto parkeren op plaatsen waar dat niet is
toegestaan. Er ontstaan zeer onoverzichtelijke (en daardoor onveilige) situaties voor onze kinderen.
Daarnaast rijden sommige ouders onverantwoord hard in de directe omgeving van de school! Laten
we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.
OP TIJD KOMEN
Wij lopen er op school erg tegenaan dat veel kinderen (en hun ouders) het niet zo nauw nemen met
de schooltijden. Veel leerlingen komen regelmatig te laat op school. U kunt zich waarschijnlijk wel
voorstellen dat dat erg storend is!
Wij gaan er na de kerstvakantie strenger op toezien dat de kinderen op tijd op school zijn. Verder
blijkt het in sommige klassen voor ouders ook nogal moeilijk te zijn om afscheid van de kinderen te
nemen. Als om 8.30 uur de tweede bel gaat, willen wij met de les beginnen.
NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Van Bianca Hamstra (voorzitter van de ouderraad)
Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief, wordt vanavond de school weer in kerstsfeer omgetoverd.
Daarvoor hebben we hulp nodig van ouders. Een aantal ouders hebben zich al opgegeven, daarvoor
dank. Maar vele handen maken licht werk, dus kom gerust. We starten vanavond om 19.00 uur.
Verder zijn de voorbereidingen weer in volle gang om van de dagen voor kerst een gezellige tijd te
maken. De adventskaarsen worden al in de klas gebrand. We gaan weer kerststukjes maken en
natuurlijk wordt de kerstviering weer een mooi samenzijn. Hierover komt nog meer informatie.
CURSUS TYPEVAARDIGHEID
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie kunnen lezen over een online typecursus. Er bleek
voldoende belangstelling te zijn om de cursus door te laten gaan. De ouders die hun kinderen
hiervoor hebben opgegeven, krijgen daar volgende week apart bericht over. Er kunnen nog kinderen
opgegeven worden, aanstaande donderdag sluit de inschrijving. De cursus zal na de kerstvakantie
van start gaan.
GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn momenteel erg veel gevonden voorwerpen op school, waaronder veel gymtassen. De spullen
worden deze week neergelegd in de aula, daar kunt u kijken of er iets van uw kinderen tussen ligt.
Na de kerstvakantie zullen de overgebleven spullen in de hal bij de hoofdingang uitgestald worden.
MAANDKALENDER
December:
Maandag 11: Versieren voor de kerst (aanvang 19.00 uur)
Dinsdag 12: Staking: de kinderen hebben deze dag geen school!
Maandag 18: Voorlichting over jeugdcriminaliteit van Bureau Halt in de groepen 7
Donderdag 21: Vuurwerk-voorlichting van Bureau Halt in de groepen 7 en 8
Vrijdag
22: Discozwemmen in het Duranbad (aanvang 19.30 uur)
Januari:
Woensdag 10: Zwemmen voor groep 6 t/m 8 (stond verkeerd op de ouderkalender)
Maandag 15: Wat is waar? Bibliotheekproject voor de groepen 7
Woensdag 29: Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij!

