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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAKANTIES VOLGEND SCHOOLJAAR
Het lijkt nog wel ver weg, maar misschien is het voor u alvast handig om te weten wanneer volgend
schooljaar de vakanties vallen. Vandaar dit overzicht:
Herfstvakantie:
maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie:
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Krokusvakantie:
donderdag 14 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
Voorjaarsvakantie:
vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart:
woensdag 29 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstervakantie:
maandag 10 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019
Zomervakantie:
maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019
Daarnaast zullen er verspreid over het jaar nog enkele studiedagen ingepland worden. Deze dagen
worden vermeld op de kalender die u op de eerste schooldag van het nieuwe jaar ontvangt.
DANS DANS DANS
In de vorige nieuwsbrieven stond een aankondiging voor de naschoolse cursus “Streetdance”. Helaas
gaat deze cursus niet door, vanwege te weinig aanmeldingen. Volgend schooljaar zal er waarschijnlijk
een nieuwe poging ondernomen worden.
SCHOOLREISJE
Volgende week zal voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 waarvoor een machtiging is afgegeven
€ 26,00 van de rekening worden afgeschreven. Dit bedrag is bestemd voor het schoolreisje, u heeft
daarover vorige week al een bericht via DigiDuif ontvangen. Als u geen automatische incasso heeft
afgegeven, kunt u het bedrag zelf overmaken naar de rekening van de ouderraad:
NL30RABO01532.27.990 t.n.v. Spirit inzake de Ark ouderraad. Uiteraard kunt u ook contant betalen
bij de administratie of de directie.
MINIZOMERSPELEN
Van Dionne Tool
De MiniZomerSpelen 2018 staan weer op de agenda. Kinderen uit groep 1/2 van de Ark en van het
Atelier kunnen zich hier binnenkort voor inschrijven, maar alles staat of valt bij de hulp van ouders!
De activiteiten vinden plaats van maandag 23 juli t/m donderdag 26 juli tussen 11 en 15 uur in en
rondom het Huis van de Buurt “het Kruidvat”. Kunt u tijdens deze week op één of meerdere dagen
helpen met het begeleiden van de activiteiten, het maken van de lunch en/of het opbouwen en
afbouwen? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar d.tool@welzijndiemen.nl.
Op woensdag 25 april is er om 12.15 uur een informatiebijeenkomst in het Kruidvat. Wij hopen dat
zoveel mogelijk ouders hierheen komen, zodat wij met elkaar weer een mooie week kunnen
organiseren.
DIEMO’S VERJAARDAG
Diemo, de mascotte van Diemen, wordt 21 april 1 jaar! Alle kinderen worden uitgenodigd om dit
feestje mee te vieren. De uitnodiging hiervoor ontvangt u in een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

SPORTINSTUIF IN DUIVENDRECHT
Van Team Sportinstuif
We zijn erg blij met het nieuws dat er weer een sportinstuif staat gepland op zaterdag 28 april. Eerder
was het dit seizoen helaas niet mogelijk, omdat de gemeente een afspraak had met een grote
hockeyvereniging uit Ouderkerk. Zij zaten op woensdag en zaterdag in de zaal, waardoor de
sportinstuif helaas kwam stil te liggen.
Naar aanleiding van onze bevindingen van afgelopen jaren, gaan wij de lessen vrijer maken. Voorheen
gaf een lesgever echt les en dat zal nu alleen nog af en toe het geval zijn. Het merendeel van de lessen
zullen kinderen eigen keuzes mogen maken waar ze willen spelen en waar ze zich goed bij voelen.
Kinderen dienen zich vooraf in te schrijven via de mail. U ontvangt van ons een bevestiging. Geef
graag voor- en achternaam, naam ouder, telefoonnummer, e-mail en voorkeurstijd op. De
entreeprijs is vastgesteld op €7,50 per sportinstuif deelname. U kunt contant betalen bij
binnenkomst en het liefst gepast. Inschrijving gaat op basis van volgorde van aanmelding.
De sportinstuif is voor iedereen geschikt. Dit betekent dat je ook kinderen van school, de buurt, of
uit je familie mag vragen om mee te doen. Iedereen is welkom! Meer informatie kunt u vinden op
de flyer, die met deze nieuwsbrief meegstuurd is.
Zien we u weer op 28 april? Dat zou tof zijn!
SPAANSE LESSEN VOOR BEGINNERS
Van Doris de la Cruz
Na de meivakantie wil ik Spaanse lessen aanbieden voor de ouders en andere geïnteresseerden. Deze
lessen zullen aanvangen op donderdag 17 mei om 20.00 uur, de lessen duren een uur. De cursus wordt
gegeven door een docent, die Spaans als moedertaal heeft. De cursisten gaan de Spaanse taal leren
door middel van video’s, liedjes, spelletjes, enz. De cursus gaat van start, zodra er genoeg
aanmeldingen zijn. Kosten per les € 10,00.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent Doris de la Cruz, via de mail:
docentspaans@outlook.com of telefonisch: 06-38074067
ENGLISH SUMMER SCHOOL
Van Angela Koopal (Summer School Coördinator)
Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Amsterdam. In een week tijd
kunnen leerlingen van 7 tot 18 jaar een “boost” geven aan hun Engelse taalvaardigheid door middel
van een gevarieerd les- en activiteitenprogramma. De cursusweek is van 20 t/m 24 augustus en vindt
plaats in het University College Amsterdam (Science Park 113). Meer informatie kunt u vinden op de
website: englishacademy.info.
MAANDKALENDER
April:
Maandag 16: Leesfeest (bibliotheekproject voor de groepen 3)
Woensdag 18: Klusavond (laatste van dit jaar; aanvang 19.00 uur)
Woensdag 25: Informatiebijeenkomst MiniZomerSpelen (zie boven)
Vrijdag
27: Koningsdag (dit is de eerste dag van de meivakantie)
Zaterdag 28: Sportinstuif in Duivendrecht (activiteit: Apenkooien)
Mei:
Geen bijzonderheden

