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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVONDVIERDAAGSE
Van Bianca Hamstra (voorzitter van de OR)
Dit schooljaar lopen we de avondvierdaagse in het begin van juni. Op dinsdag 5 juni beginnen we
en op vrijdag 8 juni vieren we feestelijk de grote prestatie van 4 dagen achter elkaar de 5 of de 10
kilometer lopen. In de eerste week na de meivakantie (van 15 t/m 17 mei) zit de ouderraad tussen
8.20 en 9.00 uur paraat om alle enthousiastelingen in te schrijven voor dit fantastische evenement.
De kosten bedragen € 6,50 per deelnemer. Wilt u dit zoveel mogelijk gepast meenemen? Natuurlijk
wordt er op iedere avond voor een verrassing gezorgd.
Om de avondvierdaagse te kunnen organiseren, hebben we de hulp van veel ouders nodig.
Waarvoor hebben we hulp nodig? Op de wandeldagen bij het aanmelden (vanaf 17.30 uur) en bij
het afmelden van de deelnemers die weer binnen komen (tussen 18.45 en 20.30 uur). Ook onderweg
hebben we ouders nodig die bij een post iets lekkers uit kunnen delen. Bij te weinig hulpouders
kunnen we helaas de avondvierdaagse niet organiseren. Wilt u meehelpen: geef dit dan zo snel
mogelijk door aan de voorzitter van de ouderraad: Bianca Hamstra. U kunt haar bereiken via
bhamstra@gmail.com of ouderraad@de-ark.nl. Zij is ook bereikbaar voor eventuele vragen.
DENKGEWOONTE
De denkgewoonte die deze laatste periode in alle klassen centraal staat, is: ‘Ik weet al iets’. Deze
denkgewoonte helpt kinderen om oude kennis toe te passen in nieuwe situaties.
PARKEERSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
Ik heb er al vaker over geschreven in de nieuwsbrieven, maar de situatie lijkt alsnog niet te verbeteren.
Nog altijd worden auto’s -vaak dubbel- op de openbare weg geparkeerd, met alle gevaren die dat met
zich meebrengt. Met klem wil ik u vragen om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken of
op de grote parkeerplaats bij het sportcentrum Duran. De politie en de handhavers van de gemeente
Diemen zullen de komende periode strenger gaan toezien op het stilstaan van auto’s op de doorgaande
weg en op verdere parkeeroverlast.
ZWEMVIERDAAGSE
Van Dennis Hooijberg
Dit jaar organiseert Zwemvereniging De Meeuwen de zwemvierdaagse van 22-25 mei in het
Duranbad. Elke avond zwemmen van 18:00 uur tot 20:00 uur. Na 4 dagen krijg je een mooie medaille.
Voor alle kinderen vanaf 6 jaar en met een B-diploma. Schrijf je snel in via www.zwem4daagse.nl."
KLEDINGACTIE WEDEROM EEN GROOT SUCCES
Dinsdag 10 april kwam Stichting All 4 Africa de meegebrachte plastic zakken met kleding en
schoenen ophalen. Deze keer heeft onze school 278 kg kleding ingezameld: een super prestatie!
We willen alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen bedanken voor hun inzet. Zoals u weet
doen wij graag in het najaar ook weer een beroep op u. We hopen ook dan weer op uw enthousiasme
en inzet te mogen rekenen. Voor nu wederom dank!
MAANDKALENDER
Geen bijzonderheden.

