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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Gelukkig kan ik u melden dat alle groepen aan het begin van dit nieuwe schooljaar een leerkracht
hebben. De laatste twee vacatures (een zwangerschapsverlof in groep 6B en een dag naast juf Fea in
groep 1/2B) zijn ook ingevuld. Voor groep 6B hebben wij juf Karuna bereid gevonden om tot het
einde van het zwangerschapsverlof de lessen te verzorgen. Zij springt altijd bij in diverse groepen in
de school en zij heeft het laatste half jaar lesgegeven in groep 8. We hopen dat zij nu een fijne tijd
tegemoet gaat in groep 6! Voor de dag bij juf Fea hebben wij een nieuw gezicht: juf Maurien
Griffioen. Zij geeft op andere dagen ook les op de Noorderbreedte. Langs deze weg wensen we juf
Maurien een heel fijne tijd toe op de Ark!
STICHTING FLORENTE
Onze school valt onder het bestuur van de stichting Florente. Florente basisscholen is de nieuwe
naam voor de schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen (Spirit) en Openbaar Onderwijs Primair
(OOP). Op 1 augustus 2018 was de bestuurlijke fusie een feit en werd Florente basisscholen de
nieuwe naam voor het schoolbestuur met twaalf scholen in de plaatsen Diemen, Driemond,
Duivendrecht, Muiderberg en Weesp.
Florente basisscholen is een samenwerkingsstichting in het geven van openbaar onderwijs en
bijzonder onderwijs in afzonderlijke scholen voor openbaar en respectievelijk bijzonder onderwijs.
De Florente basisscholen geven onderwijs op basis van de volgende kernwaarden:
● Samen
● Respect
● Duurzaamheid
● Verantwoordelijkheid
● Veiligheid
Meer informatie over de Florente basisscholen vindt u op: www.florentebasisscholen.nl
OMGEKEERDE TIENMINUTENCONTACTEN
Volgende week én die week daarna worden -nu voor de tweede keer- omgekeerde
tienminutencontacten gehouden. U kunt via DigiDuif hiervoor een afspraak inplannen met de
leerkracht van uw kind. Morgen ontvangt u via uw kind een brief met verdere informatie omtrent
deze tienminutencontacten. Bij die brief ontvangt u ook een invulformulier, wat als basis zal dienen
voor het oudergesprek. Vanaf woensdag staat de tijdsplanning op DigiDuif open: u hebt daar
vandaag reeds een bericht over ontvangen.
FOLDERS
In het begin van ieder schooljaar worden de basisscholen altijd overspoeld met folders van
educatieve uitgaven (leesboekjes, computerprogramma’s of cursussen). Wij maken als school een
keus daarin en geven niet alle folders met de kinderen mee naar huis. Op een kast bij de
hoofdingang liggen stapeltjes van diverse folders, die niet mee naar huis gegeven worden. Het staat
u natuurlijk altijd vrij om zo’n folder mee naar huis te nemen.

OUDERKALENDER
Vorige week heeft u een ouderkalender gekregen. Hierop staan alle activiteiten vermeld, die bekend
zijn aan het begin van het schooljaar. De praktijk leert ons dat er gedurende het jaar “spontaan”
activiteiten georganiseerd worden. In dat geval staan deze altijd vermeld in de maandkalender, die u
aantreft in onze nieuwsbrieven. De actuele kalender kunt u ook altijd vinden in DigiDuif.
TEAM SPORTINSTUIF
Het Team Sportinstuif, die met regelmaat op zaterdagen een sportdag organiseert, geeft ook leuke,
sportieve kinderfeestjes. Diverse kinderen van de Ark hebben hun feestje daar gegeven. In de
bijlage vindt u een flyer met meer informatie.
HULPOUDERBRIEF
Deze week krijgt u de jaarlijkse brief thuis, waarin wij een dringend beroep op u doen om te helpen
bij één of meerdere schoolactiviteiten. We hopen dat u daar serieus naar wilt kijken: wij hebben uw
hulp hard nodig!
KLUSAVOND
Woensdag 26 september is de eerste klusavond. Om 19.00 uur wordt er gestart met allerhande
werkzaamheden. Het zou fijn zijn als we met een flink aantal ouders zijn, des te eerder zijn we
klaar.
KINDERKLEDING
Van de onderbouwleerkrachten.
Wij zijn naarstig op zoek naar kinderkleding, die wij kunnen gebruiken voor verschoning.
Het gaat hier om:
- onderbroeken,
- broeken,
- leggings,
- sokjes.
Het gaat hierbij vooral om de maten 98 - 116.
Mocht uw kind uit deze maten gegroeid zijn, dan zijn wij daar dus op school heel blij mee.
Alvast bedankt!
MAANDKALENDER
September:
Woensdag 26: Eerste klusavond van dit schooljaar (aanvang 19.00 uur)

