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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCASSO OUDERBIJDRAGE
Veel ouders hebben een machtigingsformulier afgegeven, waarmee de ouderbijdrage (en later dit
schooljaar het schoolreisje) wordt geïncasseerd. In de laatste week van oktober wordt bij deze
ouders de ouderbijdrage van hun rekening afgeschreven. Het gaat hierbij om een bedrag van
€ 30,00 per leerling. Het bedrag wordt overgeschreven naar dezelfde rekening als voorgaande jaren,
maar de rekening staat nu op een andere naam: Florente basisscholen. Dit geldt overigens ook voor
de rekening waar de overblijfkosten mee wordt geïncasseerd.
Als u het formulier nog niet hebt ingeleverd, kunt u het zelf overmaken op de volgende
bankrekening: NL30 RABO 01532.27.990 t.n.v. Florente basisscholen, inzake de Ark-ouderraad.
Het is ook mogelijk om het bedrag contant te voldoen, u kunt hiervoor terecht bij de administratie.
KLEDINGACTIE
Volgende maand is er weer een kledingactie op school. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u daar
meer informatie over. Om te voorkomen dat u de kleding misschien deze maand al uitzoekt en
wellicht weg zou gooien, kondigen we de actie nu alvast aan. De uiterste inleverdatum is dinsdag
13 november, in de week ervoor krijgt uw kind de welbekende kledingzak mee naar huis.
DIGIDUIF
Ons communicatieprogramma DigiDuif ondergaat in de herfstvakantie een flinke aanpassing. De
naam van het programma zal veranderen in Social Schools en vooral het uiterlijk en de
functionaliteit van het programma zullen aangepast worden. Dat is ook de reden dat de
schoolkalender nog niet is ingevoerd. Na de herfstvakantie zult u de actuele kalender weer in het
vernieuwde programma kunnen vinden.
ONZE OUDER- EN KINDADVISEUR
Van onze nieuwe ouder- en kindcoach
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Regina Hogenberg en vanaf deze week ben ik
de ouder- en kindcoach op de Ark. Sommigen van jullie zullen mij kennen van de
Rots-en-Watertraining die ik geef op de Ark. Als OKC ben ik de volgende dagen aanwezig:
- maandag van 13.00 - 17.00 uur
- woensdag van 8.00 - 10.30 uur
- donderdag van 12.00 - 16.30 uur.
U kunt bij mij terecht met verschillende vragen over uw kind(eren), zoals ‘mijn kind luistert niet’,
‘mijn kind is vaak boos of zit niet lekker in zijn vel’ of ‘mijn kind wil graag sporten, maar ik kan
het niet betalen’.
Bovenstaande vragen zijn voorbeelden, maar u kunt met elke vraag over de opvoeding bij mij
terecht. Ook als u even wilt sparren over de opvoeding van uw kind, bent u van harte welkom.
Op woensdagochtend is er een inloop van 8.00 - 9.30 uur en kunt u zonder afspraak even langs
komen. Een afspraak maken kan natuurlijk ook altijd!
Mijn mailadres is r.hogenberg@spirit.nl en mijn telefoonnummer is: 06-21277185.
Samen kunnen we kijken wat er nodig is om tot een goede oplossing of aanpak te komen.
Als er vragen zijn, dan hoop ik dat u bij mij langs komt.

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Van Bianca Hamstra (voorzitter van de ouderraad)
Bedankt voor alle aanmeldingen voor de verschillende activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen
gebruiken. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u zich ook tussentijds aanmelden:
alle hulp is meer dan welkom!
Ouders, die hebben aangegeven dat zij eventueel de ouderraad willen komen versterken, worden
binnenkort door de voorzitter benaderd. Voorafgaand aan de diverse activiteiten zullen de
opgegeven hulpouders benaderd worden. Ook zullen we u via de nieuwsbrief regelmatig op de
hoogte houden van de activiteiten, waarbij wij uw hulp kunnen gebruiken.
U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: ouderraad@de-ark.nl.
De ouderraad heeft inmiddels zijn tweede vergadering van het schooljaar er op zitten. De
commissies zijn verdeeld. Verder is de hulp van de ouderraad al ingezet bij de schoolfotograaf en
bij de kinderraadverkiezingen. In de bijlage vindt u informatie over onze ouderraad. Bij de volgende
nieuwsbrief ontvangt u de jaarrekening over het schooljaar 2017/2018 en de begroting voor het
schooljaar 2018/2019.
De komende maand zullen we ons vooral gaan bezig houden met de voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest.
MAANDKALENDER
Geen bijzonderheden.

