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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
In de hectiek van de start van het schooljaar ben ik helemaal vergeten u te melden, dat één van onze
leerkrachten de Ark heeft verlaten. Een oplettende ouder maakte mij daar attent op.
In de nieuwsbrief over de groepsindeling (eind vorig schooljaar) heeft u kunnen lezen welke
leerkrachten voor iedere groep zouden komen te staan. Bij groep 3B stonden twee namen: juf Fea
en meester Johan. In de zomervakantie heeft meester Johan echter een andere baan kunnen vinden,
dichter bij zijn woonplaats in de buurt. Langs deze weg willen wij hem bedanken voor het
afgelopen schooljaar en heel veel succes wensen in zijn nieuwe functie.
FEESTWEEK
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige feestweek. Zowel de sponsorloop als het
najaarsfeest hebben flink wat geld opgeleverd: samen bijna € 8000,00. Hier moeten natuurlijk de
uitgaven, die we in de feestweek gedaan hebben, nog vanaf. Maar toch houden we een mooi bedrag
aan deze feestweek over. Het bedrag dat overblijft, zullen we splitsen. Het ene deel gaat naar een
nader te bepalen goed doel. De kinderraad zal zich hierover gaan buigen. Het andere deel zullen we
gebruiken om materialen voor de school aan te schaffen, waar we normaal gesproken geen geld
voor vrij kunnen maken. U zult te zijner tijd geïnformeerd worden over de besteding van deze
gelden. Maar naast deze financiële meevaller was het feest vooral geslaagd, omdat leerlingen,
ouders én leerkrachten een gezellige week samen hebben beleefd.
REÜNIE
Als laatste onderdeel van het lustrumjaar is er een reünie gepland op vrijdag 6 april. Deze reünie is
bedoeld voor alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de Ark. De oud-leerlingen worden
verwacht vanaf 16.00 uur en zij zullen tot 18.00 uur in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten.
Na 18.00 uur is er een programma voor de oud-leerkrachten. Mocht u oud-leerlingen van de Ark
spreken, dan kunt u hen vast op de reünie wijzen. In het voorjaar zal er ook nog een advertentie
worden geplaatst in het Diemer-Nieuws.
KASTANJES RADEN
Van peutergroep de Peuterboot en BSO Ark in Zuid.
Het najaarsfeest was een groot succes, het was een drukte van belang. Iedereen wilde raden hoeveel
kastanjes in de glazen vaas zaten. De schattingen liepen uiteen van 4 tot 1000! Maar het waren er …
524! Thomas Kolumbis zat hier het dichtst bij, hij had 517 geraden. Thomas heeft inmiddels zijn
prijs opgehaald. Van harte gefeliciteerd!
SCHOOLFOTO
De schoolfotograaf heeft vanwege ons 40-jarig jubileum een schoolfoto gemaakt. Deze hangt in de
hal bij de hoofdingang. U kunt nog tot uiterlijk woensdag 1 november 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. Donderdag gaat de bestelling de deur uit.

KINDERKOOR DE ARK
Van juf Els, de muziekdocente
Na het spetterende optreden van het kinderkoor tijdens de feestweek en met de eerdere leuke
zangvoorstellingen van kinderen van de Ark in de Omval in de herinnering, heeft de muziekschool
Diemen mij gevraagd een kinderkoor te starten op de Ark. Deze gratis, naschoolse activiteit is voor
kinderen (meisjes én jongens) van groep 5 t/m 8 die het leuk vinden om te zingen. De eerste keer
zal zijn op woensdag 1 november. Het koor start om 12.00 uur in de aula, waar zij eerst iets zullen
eten en drinken en daarna tot 13.00 uur gaan zingen! Plezier in het muziek maken staat natuurlijk
voorop, maar er is ook aandacht voor goed stemgebruik en mooi samen zingen. Omdat er mogelijk
een kerstoptreden in december gepland wordt, is het belangrijk dat uw kind iedere week komt,
zodat alle kinderen de liedjes goed kennen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Volgende week donderdag (9 november) doet onze school mee met het nationaal schoolontbijt. Op
die dag hoeft uw kind dus thuis voor één keer niet te ontbijten. Dat doen we dan om 8.30 uur samen
met alle kinderen op school. Het nationaal schoolontbijt is in het leven geroepen om bij alle ouders
en kinderen onder de aandacht te brengen dat het heel belangrijk is om ’s ochtends te ontbijten. Het
bevordert onder meer het concentratievermogen van de kinderen.
Verdere informatie ontvangt u volgende week in een apart bericht via DigiDuif.
OUDERRAAD
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u altijd een boekje van de ouderraad, waarin zij zich
aan u voorstellen en waarin zij uitleg geven over de werkzaamheden die zij verrichten. Omdat dit
schooljaar de algemene ouderavond niet doorging, heeft u dat boekje nu niet ontvangen. Morgen
wordt er in een apart DigiDuif-bericht een document van de ouderraad verstuurd, waarin u dezelfde
informatie kunt lezen.
ALL 4 AFRICA
Van de stichting All 4 Africa
Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met de Ark afspraken gemaakt voor het inzamelen van
gebruikte kleding en schoenen. Hiervoor verstrekt de stichting bedrukte enveloppen met daarin
plastic zakken, waarin de kleding en de schoenen gedeponeerd kunnen worden. Deze enveloppen
worden eind deze week in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door
Stichting All 4 Africa verstrekte zak past, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak.
Op dinsdag 14 november worden alle kledingzakken om 9.00 uur opgehaald.
Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en medewerking!
OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage wordt bij veel ouders deze week automatisch geïncasseerd. Sommige ouders
kiezen er nog voor om de ouderbijdrage contant te voldoen of zelf over te maken op de
schoolrekening. Dat kan uiteraard ook. Voor sommige ouders is het moeilijk om de ouderbijdrage
in één keer te voldoen. We kunnen dan altijd (samen) hiervoor een regeling treffen. Neem in dat
geval altijd even contact op met de directie of met Rosemarijn Klarenbeek (onze ouder- en
kindadviseur).
MAANDKALENDER
November:
Maandag 06: Excursie van groep 7A naar de Gaaspermolen en het stoomgemaal Cruquius.
Dinsdag 07: Excursie van groep 7B naar de Gaaspermolen en het stoomgemaal Cruquius.
Donderdag 09: Nationaal schoolontbijt.
Dinsdag 14: Politieproject van groep 8.

Woensdag 29: Deze dag is er gewoon school, de studiedag is verplaatst naar wo. 6 december.

