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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Op zondag 8 oktober is juf Kirsten bevallen van een zoon Daan! Kort na de geboorte bleek dat
Daan niet helemaal gezond was. Inmiddels heeft hij in het Wilhelmina Kinderziekenhuis een
operatie ondergaan. Gelukkig is de operatie geslaagd en gaat het met de gezondheid van Daan weer
helemaal goed.
En op dinsdag 14 november is Annika, de dochter van juf Nathalie en David, geboren in het
Spaarne Gasthuis in Haarlem. Door een zware bevalling en de complicaties daarna hebben zij een
tijdje in het ziekenhuis op de couveuseafdeling moeten verblijven. Gelukkig gaat nu alles een stuk
beter met Annika en juf Nathalie en zijn ze lekker thuis!
Langs deze weg willen wij beide ouderparen van harte feliciteren en we wensen hen heel veel geluk
toe!
SINTERKLAAS
Van de Sintcommissie
Dinsdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. We hebben die dag een aangepaste
eindtijd: de school begint gewoon om 8.30 uur, maar de eindtijd is voor alle kinderen 13.00 uur!
De voorbereidingscommissie is druk in de weer om alles zo goed mogelijk te regelen.
We helpen u nog even herinneren aan een paar belangrijke punten:
- Kom in ieder geval op tijd!
- Geef alstublieft gewoon het “tienuurtje” mee.
- Om 8.30 uur gaan we met alle klassen buiten wachten op de komst van Sinterklaas.
Het is de bedoeling dat de kinderen de intocht te zien krijgen, dus stelt u zich achter de kinderen op.
De Sint viert het feest natuurlijk vooral in de school. Helaas is er niet genoeg ruimte voor vaders,
moeders, zusjes en broertjes om mee naar binnen te gaan. Ouders en andere familieleden kunnen
dus na de intocht niet meer de school in.
EXTRA KLUSAVOND
Omdat op de klusavond van 15 november nog enkele klussen zijn blijven liggen, is er besloten om
een extra klusavond te houden. Deze staat gepland voor aanstaande woensdag (29 november). Om
19.00 uur wordt er gestart met allerhande werkzaamheden. Als u in de gelegenheid bent die avond
te komen helpen, bent u uiteraard van harte welkom!
DE VOORLEESFINALE
Op woensdag 15 november hebben we onze jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden met de zes
finalisten van de groepen 7 en 8. Deze kinderen hadden de voorronde in hun eigen groep gewonnen.
Deze voorlees-winnaars waren: Isabeau de Haan en Stefan van der Linde uit groep 7A, Lisaya
Anzola en Imane Amrani uit groep 7B en uit groep 8 waren de winnaars Sofia Carrera en Aryan
Bonela. Juf Linda en juf Carla hadden de aula voor deze gelegenheid mooi versierd.
De uiteindelijke winnaar van de Ark is geworden: Imane Amrani. Van harte gefeliciteerd met deze
prestatie. Ook voor de andere 5 kinderen is een felicitatie helemaal op zijn plaats. Het is nog
onbekend wanneer de eerste vervolgronde voor Imane gehouden gaat worden. We wensen haar
daarbij veel succes!

CURSUS TYPEVAARDIGHEID
Vaak krijgen wij op school informatie over diverse type-cursussen. Zeker omdat steeds meer
kinderen te maken krijgen met digitalisering, is het misschien fijn als kinderen al in de
basisschoolleeftijd leren typen.
Kort geleden werden wij door ouders getipt over een organisatie die typecursussen voor
basisschoolleerlingen online aanbieden: de Typetuin. Er is bij deze organisatie een optie waarbij de
school de online cursus aanbiedt aan alle leerlingen, die hiervoor opgegeven zijn. De cursus is
digitaal en kan na schooltijd thuis op de PC gevolgd worden, de kinderen die meedoen moeten dus
door hun eigen ouders begeleid worden. De kosten blijven heel beperkt: € 16,95 per cursist. We
willen door middel van dit bericht polsen of er vanuit met name de bovenbouwgroepen (groep 6 t/m
8) voldoende belangstelling is om hierop een abonnement te nemen. Als u uw kind hiervoor zou
willen opgeven, meld dat dan mondeling bij de directie. Via de mail kan ook: info@de-ark.nl.
STAKING
Vanmorgen heeft u van ons bestuur een brief ontvangen, waarin uitgelegd wordt waarom er op
dinsdag 12 december waarschijnlijk weer gestaakt gaat worden in het basisonderwijs. Ik hoef u dat
verder niet meer uit te leggen. Het is alleen nog niet voor de volle honderd procent zeker dat er
gestaakt gaat worden. Veel hangt af van het gesprek dat PO-front op woensdag 29 november zal
voeren met de minister van onderwijs Arie Slob. Als uit dit gesprek blijkt dat de minister
onvoldoende extra geld beschikbaar zal stellen, zal er een stakingsoproep volgen, waaraan de
scholen van Spirit (en dus ook de Ark) gehoor aan zullen geven.
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Van Bianca Hamstra (voorzitter van de ouderraad)
Zoals u wellicht gezien heeft, hebben we de school weer versierd in de Sinterklaassfeer. Hulpouders
bedankt voor jullie tijd en aandacht. De ouderraad is achter de schermen bezig met de voorbereidingen
voor 5 december. Dan hopen we dat Sinterklaas onze school weer bezoekt. Om te zorgen dat het voor
de kinderen een onvergetelijk feest wordt, zijn we al druk in de weer.
Na Sinterklaas zullen we ons gaan richten op de kerst. De school zal er weer mooi uit komen te
zien. Let op: het versieren is verplaatst naar maandag 11 december om 19:00 uur! Wij hopen dan
weer op veel hulpouders. Vele handen maken licht werk.
KLEDINGINZAMELING WAANZINNIG SUCCES
Van Stichting All 4 Africa
Dinsdag 14 november stond bij Stichting All 4 Africa in de agenda om op uw school ingezamelde
kleding te komen ophalen. Er is u gevraagd thuis de door uw kind meegebrachte plastic zakken te
vullen met kleding, welke niet of nauwelijks meer gedragen wordt.
Deze keer heeft basisschool de Ark 375 kg ingezameld. Een super prestatie!
Alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen heel erg bedankt voor jullie inzet.
Wij hopen ook in het voorjaar weer op uw enthousiasme en inzet te mogen rekenen. Voor nu
wederom dank en tot heel snel!
MAANDKALENDER
November:
Dinsdag
28: Surprise-avond voor alle ouders van de groepen 1/2 (kinderen zijn niet welkom)
Woensdag 29: Deze dag is er gewoon school, de studiedag is verplaatst naar wo. 6 december
Woensdag 29: Extra klusavond (aanvang 19.00 uur)
December:
Woensdag 06: Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij!
Maandag 11: Versieren voor de kerst (aanvang 19.00 uur)

