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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Deze maand zijn er twee collega’s 12½ jaar in dienst bij de stichting Spirit: juf Kirsten en juf
Margot. We hebben dat afgelopen vrijdag op gepaste wijze met de collega’s gevierd. Langs deze
weg willen wij beide jubilarissen nog eens van harte feliciteren met deze mijlpaal!
REUNIE
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er een reünie georganiseerd wordt op vrijdag 6
april. Vanaf 16.00 uur zijn alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten welkom! Om een beetje extra
reclame te maken voor deze reünie hebben wij een filmpje laten maken. Dit is een erg leuk filmpje
geworden. U kunt hem bekijken op de website van de Ark: www.de-ark.nl.
Als u misschien mensen in uw omgeving kent, die op de Ark hebben gezeten, wilt u dan de reünie
onder hun aandacht brengen? U kunt ook onze facebook-pagina “Reünie de Ark” bezoeken en
eventueel met belanghebbenden delen.
LENTEKRIEBELS
In de week van 19 maart wordt in de hele school het project “Lentekriebels” uitgevoerd. Er wordt in
deze week lesgegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
De week van de lentekriebels is een landelijk vastgestelde week, waarin veel basisscholen in
Nederland extra aandacht besteden aan dit onderwerp. Als u meer over het project wilt weten, kunt
u informatie hierover vinden op de website: www.weekvandelentekriebels.nl.
PASEN
Op donderdag 29 maart 2018 vieren we met de kinderen het Paasfeest. Op deze dag is er een
continurooster van 8.30 uur tot 13.00 uur voor de hele school! ’s Morgens gaan de kinderen naar de
kerk “de Ontmoeting”. We zijn daar drie kwartier bij elkaar om o.a. liederen te zingen en een
paasverhaal te horen. De groepen 1 t/m 4 starten in de kerk om 9.30 uur en de groepen 5 t/m 8
beginnen een uur later met deze paasviering.
Op de deur van iedere groep hangt een lijst voor de paasmaaltijd. We hopen dat alle ouders een
klein onderdeel van deze lunch willen verzorgen. Bij voorbaat alvast hartelijk dank. Het is de
bedoeling dat de kinderen ook gewoon hun tussendoortje (het “10 uurtje”) meenemen.
DENKGEWOONTEN
Zet uw kind door als het ergens tegenaan loopt? Is uw kind gemotiveerd op school? Kan uw kind goed
luisteren naar een ander? Werkt of leest uw kind nauwkeurig? Wellicht niet allemaal. We willen de
kinderen allemaal zaken meegeven die belangrijk zijn voor hun toekomst. Maar hoe kunnen we onze
kinderen leren denken?
Dit schooljaar zijn wij schoolbreed gestart met het aanbieden van de ‘denkgewoonten’.
Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. De
denkgewoonten die tot nu toe behandeld werden, waren: “Ik gebruik mijn fantasie” en “Ik denk eerst
na”. De derde denkgewoonte, die in het blok tussen de krokusvakantie en de meivakantie aangeboden
wordt, luidt: “Ik denk na hoe ik iets vertel”.

DANS DANS DANS
Van Enneke (eigenaresse van Dans Dans Dans)
Wil jij leren streetdancen van één van de eerste streetdancers van Nederland? Van één van de mannen
van The Rocking Chairs, die in 2016 de golden ticket kreeg tijdens het TV-programma Holland’s Got
Talent? Dat kan vanaf maandag 9 april tijdens een tienweekse Streetdance-cursus die Dans Dand Dans
organiseert op basisschool de Ark!
Streetdance komt oorspronkelijk uit New York en is een coole manier van dansen. De bewegingen die
gemaakt worden, zijn niet altijd heel moeilijk, maar wel altijd stoer. Tijdens de streetdance-lessen dans
je op o.a. hiphop, R&B en rapmuziek.
De lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De cursus wordt van 15.00 - 16.00 uur
gegeven op de volgende maandagen: 9, 16 en 23 april; 14 en 28 mei; 4, 18 en 25 juni; 2 en 9 juli.
De eindpresentatie (voor ouders) is op maandag 9 juli, om 15.35 uur. Eventueel kunnen de kinderen
zich opgeven voor een extra presentatie op zondag 8 juli in theater De Omval.
De prijs voor deze cursus bedraagt € 85,00. Voor iedereen, die zich uiterlijk maandag 26 maart
aanmeldt, geldt een vroegboekprijs van € 75,00.
U kunt uw kind inschrijven door een e-mail te sturen naar: info@dansdansdans.com. In deze mail
moeten de volgende gegevens in ieder geval worden vermeld:
- De naam van de activiteit waarvoor u uw kind wilt inschrijven.
- Voor- en achternaam leerling.
- De naam van de basisschool en de jaargroep.
- Telefoonnummer(s) van ouders/verzorgers.
- Factuuradres (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en plaats).
- Of uw kind ook wil deelnemen aan de eindshow op zondag 8 juli in theater De Omval.
Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard ook mailen (of bellen naar 06-23218349). De cursus gaat
overigens alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn.
OPROEP
In de kleine klas hebben wij een aquarium met enkele goudvissen. Er is echter een barst in één van de
glazen wanden gekomen, dus we vertrouwen het niet helemaal meer. Heeft iemand misschien thuis een
(klein) aquarium over, die wij voor een zacht prijsje over zouden kunnen nemen?
BERICHT VAN DE OVERBLIJF
Met de overblijfcoördinator is -al enige tijd geleden- afgesproken om tussen de middag de ingang
bij de groepen 3 alleen te gebruiken voor kinderen die op overblijf zitten of die tijdens de lunch bij
Popeye zijn geweest. Alle andere ouders en kinderen moeten dus tussen de middag de hoofdingang
gebruiken. Deze ingang dient ook niet gebruikt te worden om door te vertrekken, als de kinderen
naar hun klas zijn gebracht. Deze maatregel is natuurlijk niet bedacht om mensen dwars te zitten,
maar om het overzicht te houden over de groep die overblijft. Het gaat dus om de veiligheid van
deze kinderen. We hopen van harte op begrip van alle ouders.
MAANDKALENDER
Maart:
Dinsdag 13: Lef! Theatervoorstelling in de Omval voor de groepen 5 en 6
Maandag 19: Bezoek van groep 8 aan de rechtbank (vervolg project “Normen en waarden”)
Woensdag 28: EHBO-examen voor groep 8
April:
Dinsdag
Vrijdag
Maandag

03: Voorlichting Dode Hoek voor groep 8
06: Reünie!
16: Leesfeest (bibliotheekproject voor de groepen 3)

