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Beste lezer,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De aftrap is maandagmorgen door
alle kinderen gedaan en we gaan er samen, met frisse zin, weer tegenaan !
Afscheid en welkom.
De fam. Ter Horst is verhuisd naar Holten.
Gijs en Emma zitten dus niet meer op onze school. U kunt deze namen dus
wegstrepen uit de adreslijst in uw schoolgids-bijlage 2017-2018.
We wensen de familie een fijne tijd in Holten.
Graag toevoegen in uw schoolgids-bijlage :
 We heten Sterre Hegeman van harte welkom in groep 4.
Sterre woont aan ‘t Caphorst 33. Wilt u haar toevoegen aan de lijst van groep 4 ?
 Leonie de Jong uit groep 7 is verhuisd.
Haar adres is nu Dalvoordeweg 11 / 7688 PS te Daarle. Telefoon : 0546 607880.
 MR
Per abuis zijn de data voor de MR-vergaderingen niet op de agenda / kalender
terecht gekomen. Wilt u deze even toevoegen :
12 september 2017, 21 november 2017, 13 februari 2018, 17 april 2018
en 26 juni 2018.
 Groep 1 en 2 vrij tijdens kamp.
Volgende week hebben de kinderen van groep 1 en 2 vrij tijdens de kampdagen.
Ouders hebben hier afgelopen vrijdag al een mail over gehad.
Even voorstellen
Mijn naam is Denise Veneman en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op De Ark. Ik
ben 24 jaar en kom uit Nijverdal. Tot aan de kerstvakantie ga ik lesgeven in groep 6/8
op de maandag en dinsdag en vervang hierbij juf Ellen die met
zwangerschapsverlof is. Daarnaast kan het zo zijn dat ik de rest van de week ook te
vinden ben op De Ark. Dit als ik niet hoef in te vallen op andere scholen. Ik heb er
veel zin in om met de kinderen van groep 6/8 aan de slag te gaan en samen nieuwe
dingen te leren en ontdekken. Mocht u nog vragen hebben of kennis willen maken,
kom gerust een keertje langs na schooltijd of stuur even een mailtje:
d.veneman@ark-ikt.nl.
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Kirsten Bouwhuis Ik ben 22 jaar en woon samen
met mijn vriend in Hellendoorn. Ik studeer met veel plezier aan
de PABO op Windesheim Zwolle en zit nu in mijn derde leerjaar.
Wanneer ik niet met mijn studie bezig ben, ben ik vaak te
vinden op het voetbalveld in Hellendoorn waar ik speel bij
dames 2.
Vanaf deze week kom ik op de donderdag en vrijdag stage
lopen in groep 5 bij meester Bé en juf Marjan.
Ik ben altijd in voor een gezellig praatje, dus voor een verdere
kennismaking of voor vragen/opmerkingen kunt u altijd na
school even binnen lopen.
Tot ziens!
Jantje Beton
Volgende week woensdag start de jaarlijkse actie. We hopen dat u één of
meerdere loten wilt kopen. De actie wordt gedaan door de leerlingen van groep 5,6
en 7.
Ouderbijdrage
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2017/2018) is de ouderbijdrage vastgesteld
op € 55,Uw betaling zien we graag z.s.m. tegemoet op IBAN NL74RABO0380943913
tnv Stichting Vrienden van De Ark ovv de naam en de groep van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet, de ouderraad
Overlast
De straat gaat er uit!


Vanaf 4 september rest Zandkuilenweg richting
Dalvoordeweg.

Schoolfotograaf
Dinsdag 26 september.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de schoolfotograaf
Hoofdluizen
Wat een goed bericht: we zijn dit schooljaar luizenvrij begonnen!
Swim2play begint
De komende vijf weken zwemmen de groepen 1 / 2 en de groepen 6 / 8 op
maandagmiddag in Nijverdal.
De bus vertrekt bij school om 13.15 uur.
We hopen dat alle kinderen op tijd op school zijn.
Sport en bewegen
Het schooljaar is begonnen en ook het sportseizoen is weer in volle gang.
Dit betekent dat het project Kennismaken met sporten en de schoolsportactiviteiten
ook weer gaat starten!
U ontvangt binnenkort flyers en een cursusboekje waarin u volop informatie vindt
over diverse sporten in onze gemeente.
In de flyers staat precies hoe u uw kind(eren) kunt opgeven.
Natuurlijk kunt u ook kijken op www.kennismakenmetsporten.nl
Veel sportplezier!
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Overblijven
De overblijfouders hebben een eigen mailadres.
Wilt u dit adres a.u.b. gebruiken om uw kind op te geven voor het overblijven ?
Wilt u altijd z.s.m. doorgeven als uw kind overblijft via het speciale mailadres :
overblijven@ark-ikt.nl
Zo kunnen we op tijd extra ouders inzetten als de groep te groot wordt.
De coördinatie van het overblijven is in handen van Ineke Laarman. Voor al uw
vragen kunt u bij haar terecht (tel. 0546 697904).
Wie is wanneer overblijfouder?
Maandag Jonnie Schutte en Edith Kamphuis
Dinsdag
Jonnie Schutte en Edith Kamphuis
Donderdag Ineke Laarman en Jonnie Schutte
Vrijdag
Ineke Laarman
Zo, de kop is er af ! Het begin is gemaakt !
Gewoon beginnen
Als ik nou eens begin met
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan jou
Als ik nou eens doorga met
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht
Als ik me nou eens voorneem om
positief over jou te denken
je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet mijn bezit bent
te erkennen dat je een geschenk bent
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
en wat een mooie week
een schitterende dag
een heerlijk moment
Als ik daar nu eens mee begon.

Met vriendelijke groet,
namens het team,…… Hans Huisinga
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Tot slot nog een bericht over Rosanne Mollink
Zoals u misschien / waarschijnlijk al gehoord heeft, is Rosanne Mollink betrokken
geweest bij een ernstig verkeersongeluk.
Woensdagavond is zij aangereden door een scooter en is zij lelijk gevallen op haar
hoofd.
Met tot gevolg o.a. een gebroken kaak en een hersenkneuzing.
Zij is vandaag overgebracht naar Groningen om aldaar te worden geopereerd.
Tot die tijd wordt zij kunstmatig in slaap gehouden.
Rosanne was net begonnen aan de grote reis richting het Voortgezet Onderwijs.
Helaas maakt zij nu een valse start.
Wij wensen de familie alle kracht toe en hopen dat Rosanne spoedig en volledig
mag / zal herstellen.
We leven mee !

Als bijlage informatie over de Cultuurcaravaan:

www.cultuurcaravaan.nl
De Cultuurcaravaan komt eraan! Haak jij aan?
Kom dan op 14 september naar het Openluchttheater en maak kennis met de CultuurBurgemeester!
De inwoners van de Gemeente Hellendoorn mogen de nieuwe Cultuurvisie bepalen!
Daarom trekt vanaf 15 september een maand lang de CultuurCaravaan rond. Haak jij aan? Kom naar de
startbijeenkomst op 14 september, vanaf 19.00 uur, in het Openluchttheater en maak kennis met de
CultuurBurgemeester!
Wat is cultuur voor jou? Is dat iets waar je naar luistert of kijkt, iets wat je ondergaat of voelt? Of iets wat je
zelf doet, maakt, beleeft? Zijn kraomschudd’n en carbidschieten cultuur? Wat doe jij in de bieb? Zit er genoeg
muziek in Hellendoorn? En wat wens jij nog voor jouw buurt of dorp? Kortom: wat vind jij en wat wil jij? Beslis
mee! De komende maanden krijg je volop gelegenheid om je mening te laten horen en mee te doen. Dat kan
op allerlei manieren: door een idee in te sturen, door je idee te presenteren tijdens een festivalweek, door mee
te beslissen en op nog veel meer manieren.
Maar zover is het nog niet! We beginnen eerst met een spannende aftrap op een passende plek: het
Openluchttheater.
We gaan met elkaar in gesprek over cultuur in Hellendoorn, er is een presentatie, er zijn optredens en we
installeren de CultuurBurgemeester van de gemeente Hellendoorn! Dus zorg dat je erbij bent! Hoe meer
zielen, hoe meer cultuur!
Alvast meer weten over (aanhaken bij ) de CultuurCaravaan? Stuur een mail naar
cultuurcaravaan@hellendoorn.nl.
14 september, Openluchttheater in Nijverdal, vanaf 19.00 uur (entree is gratis) Cultuur maken we samen! Om
te beginnen op 14 september!
Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad Hellendoorn
PS: Bij heel slecht weer wijken we mogelijk uit naar een andere locatie. Dat maken we kenbaar Facebook,
twitter en www.cultuurcaravaan.nl.
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