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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIE
De Ark houdt op vrijdag 6 april 2018 een feestelijke reünie voor oud-leerlingen en oudleerkrachten. Het jubileum is voor de Ark een bijzonder moment om alle mensen die op onze school
hebben gezeten bij elkaar te brengen, zodat iedereen elkaar weer ziet en mooie herinneringen kan
ophalen. Als u misschien mensen in uw omgeving kent, die op de Ark hebben gezeten, wilt u dan
de reünie onder hun aandacht brengen?
De reünie begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan de entree.
Wel wordt er voor een drankje een kleine vergoeding gevraagd.
De oud-leerlingen die bij de reünie aanwezig willen zijn, moeten zich hiervoor opgeven door een
mailtje te sturen naar het e-mailadres van de school: info@de-ark.nl.
We kunnen niet meer dan 500 mensen herbergen, dus wie het eerst komt …
VERJAARDAGEN
In ons voedingsbeleid is ook een passage opgenomen over het uitdelen bij verjaardagen. Daarin
wordt benadrukt dat we -het liefst- een gezonde traktatie willen. Maar wat we zeker net zo
belangrijk vinden, is dat het beperkt moet blijven tot één product. Dus niet iets om te eten én ook
nog iets te drinken erbij (of zelfs een klein cadeautje). We willen namelijk niet dat kinderen (of
eigenlijk ouders) tegen elkaar op gaan bieden om het meeste en mooiste uit te delen. Als de jarige
kinderen toch teveel meenemen, wordt een deel van de traktatie weer mee naar huis teruggegeven.
U kunt altijd even voor de verjaardag van uw kind met de leerkracht overleggen of om tips vragen.
Ook op de website www.gezondtrakteren.nl staan volop voorbeelden. We gaan ervan uit dat u zich
hier allemaal aan wilt houden, om zo teleurstellingen te voorkomen.
OUDERBIJDRAGE
Van een flink aantal kinderen is de ouderbijdrage nog niet binnen. Tijdens de komende maanden staan
we voor veel uitgaven (diverse excursies, theaterbezoek, sportdag, enz.). Wij willen u vragen om de
ouderbijdrage à € 30,00 per kind zo spoedig mogelijk te voldoen. U kunt het bedrag overmaken op:
NL30RABO01532.27.990 t.n.v. Spirit inzake de Ark.
U kunt het bedrag ook contant betalen als u voor de tienminutencontacten op school bent. In de hal
bij de hoofdingang zijn ouders van de ouderraad aanwezig om het geld in ontvangst te nemen.
MAANDKALENDER
Februari:
Donderdag 22: Eerste dag van de krokusvakantie
Maart:
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Woensdag

08:
12:
13:
19:
26:
28:

Zoeken, vinden, kiezen (bibliotheekproject voor de groepen 6)
Mediaquest (bibliotheekproject voor groep 8)
Lef! Theatervoorstelling in de Omval voor de groepen 5 en 6
Bezoek van groep 8 aan de rechtbank (vervolg project “Normen en waarden”)
Spelen met woorden (bibliotheekproject voor de groepen 4)
EHBO-examen voor groep 8

