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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
In het laatste weekend van de kerstvakantie kregen wij het ontstellend droevige bericht dat Ivo, de
broer van juf Imre Bleijerveld, door een treinongeluk om het leven is gekomen. Hij is slechts 22
jaar geworden. Afgelopen donderdag is een groep collega’s naar de herdenkingsdienst geweest om
Imre en haar familie tot steun te zijn. Langs deze weg willen wij Imre en alle andere familieleden en
vrienden van Ivo héél veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit enorme verdriet!
Naast dit intens droevige bericht kan ik u ook nog iets positiefs melden: juf Manon Holkema (van
groep 6A en 4A) zal aanstaande vrijdag in het huwelijk treden met haar vriend Kevin. Wij wensen
Manon en Kevin, samen met hun zoontje Jax, een onvergetelijke dag toe!
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!
Vanaf morgen gaan we nieuwe regels hanteren bij het te laat komen. Kinderen uit de groepen 1 t/m
4, die te laat zijn, hangen hun tas met eten en drinken aan de kapstok en gaan zonder hun ouders
naar binnen. Als de kinderen van groep 5 t/m 8 -zonder telefonisch bericht vooraf- te laat op school
zijn, moeten zij een “te laat briefje” halen bij de directie of bij de intern begeleider. In alle gevallen
wordt er een notitie van het te laat komen in ons administratiesysteem gemaakt. Als kinderen in
korte tijd met regelmaat te laat komen, zullen er maatregelen genomen worden. Het te laat komen is
voor het betreffende kind heel vervelend, maar zeker ook voor de rest van de klas en voor de
leerkracht. We hopen op uw begrip en medewerking.
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Van Hennie Verhoeven (penningmeester)
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig
schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar. U kunt in dit overzicht zien dat wij de
ouderbijdragen hard nodig hebben om alle leuke en leerzame (extra) activiteiten te kunnen blijven
organiseren. Mocht u uw ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, wilt u deze dan zo snel mogelijk
overmaken op de volgende bankrekening: NL30RABO0153227990 t.n.v Spirit inzake de Ark.
U kunt de ouderbijdrage natuurlijk ook contant voldoen of eventueel pinnen bij de administratie.
KINDERKOOR VAN JUF ELS
Van juf Els (onze muziekleerkracht)
Kinderen van groep 5 t/m 8 die graag zingen, zijn vanaf woensdag 17 januari weer van harte
welkom om onder leiding van juf Els in het koor te zingen. Na het sfeervolle optreden op 23
december in Berkenstede wordt er nu geoefend voor een optreden in de Omval, waar ouders en
andere belangstellenden te zijner tijd zeker mogen komen luisteren.
Het koor is een initiatief van de muziekschool en -hoewel er geen kosten aan zijn verbondenworden de zangers/zangeressen wel iedere repetitie verwacht. Kom gerust een keertje meedoen om
te ervaren hoe leuk het is. Vooraf opgeven is niet nodig. Neem zelf een broodje mee, we eten van
12.00-12.15 uur. De repetitie begint daarna en duurt tot 13.00 uur.

PARKEEROVERLAST
In de vorige nieuwsbrief stond al een stukje over het onverantwoorde rij- en parkeergedrag van
sommige ouders. Afgelopen week bleek dat zelfs ouders hun auto parkeren op de privé-oprit van
een buurtbewoner! Langs deze weg wil ik u met klem vragen om uw auto te parkeren in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Uiteraard kunt u hem ook even parkeren bij het zwembad of op
de parkeerplaats bij winkelcentrum Kruidenhof.
CURSUS: PITTIGE PUBERS
Deze cursus start op woensdag 14 februari om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De cursus is voor
ouders van kinderen tussen 10-16 jaar en bestaat uit zes bijeenkomsten.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Veranderingen in de puberteit
- Aandacht geven en manieren van opvoeden
- Ruzie voorkomen: luisteren naar je puber
- Overleggen met je kind
- Grenzen stellen en consequenties van het gedrag
De cursus wordt gegeven in de Brede Hoed, DJ den Hartoglaan 8 in Diemen. Er zijn geen kosten
aan deze cursus verbonden. De cursus wordt gegeven door Henny van Emmerik (pedagogisch
adviseur van de Brede Hoed). Voor informatie of aanmelden: hvanemmerik@ggd.amsterdam.nl.
RECTIFICATIE
In de vorige nieuwsbrief was een foutje geslopen: de juiste datum voor de eerstvolgende studiedag
is woensdag 31 januari. Die dag zijn de leerlingen dus allemaal vrij!
NIEUWS VAN DE MR
Van Margot Abels (voorzitter van de MR)
Er is in de MR (medezeggenschapsraad) afgesproken dat er van iedere vergadering een kort verslag
wordt opgenomen in de nieuwsbrief. Dit jaar bestaat de oudergeleding van onze MR uit Aniel
Bhulai (vader van Sarojini uit groep 1/2D), Raafia Rahamat (moeder van Ziyana Thakoersingh uit
groep 4B) en Sandra Avontuur (moeder van Veere en Maxim Klusman uit resp. groepen 5B en 3A).
Namens de leerkrachten hebben Esmeralda Danijeje (groep 4C), Mirjam Kole (groep 7A) en
Margot Abels (groep 6B) zitting in de medezeggenschapsraad.
De punten die op de laatste vergadering aan de orde kwamen, zijn:
- de WiFi-problemen, waar de school de afgelopen maanden mee heeft geworsteld,
- de regels over de communicatie tussen de leerkrachten en de ouders,
- de werkdruk binnen de Ark,
- manieren om regels en afspraken onder de aandacht van de ouders te brengen.
Tot slot: Een betekenisvolle medezeggenschapsraad heeft ingebrachte punten nodig van ouders en
leerkrachten, dus niet alleen de zaken die wij als MR-leden in de wandelgangen oppikken. Dus,
heeft u iets waarvan u denkt de de MR daar wat in kan betekenen: kom naar ons toe!
GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn momenteel erg veel gevonden voorwerpen op school, waaronder veel gymtassen. De spullen
zijn in de hal bij de hoofdingang uitgestald. Volgende week zullen ze nog neergelegd worden bij de
andere ingang. Wat daarna nog over is, wordt door meester Klaas naar de kledingbakken gebracht.
MAANDKALENDER
Januari:
Woensdag 31: Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij!

