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Beste lezer,
Informatieavond (herinnering)
Vanavond 21 september is de informatieavond,
waarvoor u van harte uitgenodigd bent.
Wij willen u dan graag informeren over de
algemene gang van zaken op onze school en in
de klas. Hierbij besteden wij o.a. volop
aandacht aan de nieuwe taalmethode “Staal”
(groep 3 t/m 8). Bij de kleuters o.a. aandacht
voor “Onderbouwd”.
Wij splitsen de avond in twee
voorlichtingsmomenten:
 De eerste ronde is van 19.45 tot 20.30
uur.
 De tweede ronde begint om 20.45
uur.
Tussen deze twee rondes staat er koffie en thee voor u klaar in
de Duiventil.
Door deze manier van organiseren is het voor u mogelijk om in twee verschillende
groepen aanwezig te zijn.
Bijvoorbeeld: u heeft een kind in groep 4 en 7. Voor de pauze kunt u de ene groep bezoeken
en na de pauze de andere groep.
Speciaal voor de ouders/verzorgers van groep 6 en 8:
Ouders/verzorgers van groep 8 komen tijdens het eerste blok, ouders van groep 6 tijdens het
tweede blok.
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op school moeten hier rekening mee houden.
Dan wordt er uitvoerig stilgestaan bij allerlei praktische wetenswaardigheden.
Ouders/verzorgers van kinderen die gedurende het schooljaar vier jaar worden, nodigen wij
ook van harte uit.
Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor abonnementen op jeugdbladen en
dergelijke: in de gemeenschapsruimte liggen brochures klaar.
Dus graag tot straks !
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
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Schoolfotograaf
Dinsdag 26 september.
Elke keer vraagt een dergelijke activiteit om nogal wat organisatie.
Daarom graag uw aandacht voor het onderstaande :
Niet schoolgaande broertjes en zusjes kunnen, samen met de schoolgaande aan het begin
van de morgen op de foto.
Broertjes en zusjes van thuis foto :
Achternaam A t/m L : van 8.15 uur tot 8.45 uur.
Achternaam M t/m Z : van 8.45 uur tot 9.15 uur.
Daarna komen de broertjes en zusjes foto’s van de
(overige) schoolgaande kinderen,
gevolgd dor de individuele foto’s en de
groepsfoto’s.
Het zou fijn zijn als de kinderen fleurige kleding
dragen, maar liever geen fluorescerende kleding.
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om
kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit de hoogste
groepen doen mee.
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen
door kinderen! Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de
kinderpostzegels.
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat
dan om het tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de
vrouwen- of daklozenopvang wonen.
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.
We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Vanuit de MR
Dinsdag 12 september jl. is weer de eerste MR vergadering van het schooljaar 2017-2018
geweest.
Hierbij zijn de volgende punten besproken:
 Toelichting nieuwe directeur de Veenbrug
 het school ontwikkelingsplan
 de staking van 5 oktober
 swim to play
 hoe gaan we om met goed bedoelde “reclame”
 vaststellen jaarplan MR
 het huishoudelijk reglement MR.
MR notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris.
Overblijven (nogmaals)
Het blijkt dat er (nog steeds) ouders zijn die het oude mailadres gebruiken. Daarom nogmaals
een herhaling van het vorige bericht over het 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
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Donderdag
Vrijdag

Ineke Laarman en Jonnie Schutte
Ineke Laarman

Klassenouder
In elke klas hebben we een “klassenouder” nodig die de leerkracht ondersteunt bij
activiteiten en het organiseren van ouderhulp in de groep.
Het zijn juist vaak de leuke dingen die een klassenouder kan doen.
Wat kunnen o.a. de taken van een klassenouder zijn?
Het organiseren van:
 Hulp in de klas bij het vieren van de verjaardag (traktaties inschenken en ronddelen)
 Lokaal versieren bij feestelijkheden
 Hulp bij vieringen als Kerst- en Paasfeest
 Auto’s regelen als de klas op excursie gaat
 Foto’s maken van activiteiten
 Hulp bij schoolreizen
 Etc.
Dus daarom de oproep:
Meldt u aan (of samen met iemand anders) zodat alle extra activiteiten in de klas door
kunnen gaan.
We geven met nadruk aan dat het natuurlijk mogelijk is om de functie van klassenouder als
“duo” te vervullen.
Uw aanmelding voor ouderhulp of klassenouder kunt u direct melden bij de leerkracht.
Voorleeswedstrijd
Belangrijke informatie!
De voorleeswedstrijd was in eerste instantie gepland op de vrijdag voor de herfstvakantie
(20 oktober), maar is verschoven naar vrijdagmiddag 17 november.

Afscheid OR-leden
Nu is het toch echt zover:
We bedanken Bert Dubbink en
Jeanine Koppelman voor hun
jarenlange trouwe dienst!
Bedankt voor al jullie hulp, ideeën en
enthousiasme!
We heten Bertine Brunnekreef van
harte welkom!
De nieuwe samenstelling van de OR
treft u aan in de schoolgidsbijlage.
We hopen op een heel prettige
manier met elkaar zoveel mogelijk
voor alle kinderen van onze Ark te
kunnen betekenen!
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Zending
De OR heeft besloten om tot aan de kerstvakantie het zendingsgeld ter beschikking te stellen
aan “Jeugd met een opdracht” (Jelle Maneschijn).
We hopen dat u dit doel mede wilt ondersteunen!
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen. Natuurlijk houden we u
regelmatig op de hoogte via de Arktualiteiten.
Nieuws uit de bibliotheek
De vakantie is weer voorbij! Het buitenspelen, laat naar bed gaan en lekker doen waar je zin
in hebt moet weer plaatsmaken voor het leren op school. Gelukkig is het zomerlezen
inmiddels een bekend begrip en gingen er vele boeken mee op vakantie. Want elke dag 10
minuten lezen, juist in de zomervakantie, voorkomt de zogenaamde zomerdip; het 1 à 2
leesniveaus terugzakken tijdens de vakantie. NB. De boeken uit de ZINiN Bibliotheek moeten
wel na 4 weken weer worden ingeleverd in de bibliotheek of worden verlengd, als u ze nog
langer thuis wilt houden.
Maar is het gelukt? Lezen de kinderen nog op het leesniveau van voor de zomervakantie? Of
willen ze nu nog even extra oefenen? Dan kan dat door te klikken op deze link.
http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm"
Want: Technisch lezen is van groot belang voor elk
kind. Een goede beheersing van het technisch lezen
zorgt ervoor dat teksten vlot gelezen kunnen worden.
Dit zorgt voor een hoger begrip van de tekst en meer
leesplezier.
De term AVI-lezen komt voort uit de afkorting AVI
(Analyse van Individualiseringsvormen). De bepaling
van de leesniveaus op AVI-lezen.nl is dezelfde als in
het systeem van Cito.
Op www.AVI-lezen.nl is
ook informatie te vinden
voor ouder over lezen, leesniveau en met name technisch lezen.
We wensen iedereen weer een fijn schooljaar met natuurlijk veel
leesplezier!
Leesconsulenten ZINiN Bibliotheek
Bibliotheek op School nieuws
Ouders, samen staan we sterk!
De Bibliotheek op school is niet alleen gericht op scholen maar ook op de ouders. Samen
stimuleren bibliotheek en school lezen in de thuisomgeving door ouders te informeren over
het belang van lezen. Met de bibliotheekboeken binnen de schoolmuren inspireren we
leerlingen tot lezen. Door de digitale bibliotheek hebben ze een nog grotere en meer
afwisselende collectie boeken binnen handbereik die aansluiten bij de interesses en de
leefwereld van de kinderen.
Inloggen bij de Digitale schoolbibliotheek en bij ZINiN
bibliotheek:
Boeken zoeken en lenen uit de digitale Bibliotheek op school
maakt lezen nog leuker. Dat kan via de SchoolWise portal.
Met één druk op de knop reserveren leerlingen
bibliotheekboeken. Om in te loggen is er een
blbiotheekpasnummer en een wachtwoord nodig.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben in de klas uitleg
van de leesconsulent over de SchoolWise portal gehad. Daarbij is verteld dat alle kinderen
van genoemde groepen een gezamenlijk wachtwoord hebben gekregen. Als het goed is
weet uw kind welk wachtwoord dit is. Het zoeken en reserveren van boeken via deze portal
kan ook thuis. Dat kan via de SchoolWise link op de site van de school of in de klas. De
boeken die via de SchoolWise portal worden gereserveerd worden bezorgd in de ZINiN
Bibliotheek.
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(In De Ark is de schoolbibliotheek geïntegreerd in de ‘gewone’ bieb).
Het is de bedoeling dat boeken die via de SchoolWise portal worden gereserveerd alleen
worden gebruikt op school.
U kunt als ouder uw kind helpen in de boekkeuze en hen ook thuis verleiden tot het blijven
lezen.
Als uw kind boeken voor thuis wil reserveren kan dat natuurlijk ook, maar dan via
www.zininbibliotheek.nl , met hetzelfde biebpasnummer en hetzelfde wachtwoord.
Mocht iets niet duidelijk zijn of hebt u andere vragen, neem dan even contact op met de
leesconsulent, dinygroothalle@zinin.com
Tot slot:
Kind
Ik kan je stenen geven om te bouwen,
géén blauwdruk voor een kant-en-klaar gebouw:
het eigenlijke werk is toch aan jou.
Dat jij dat kunt, daar moet ik op vertrouwen.
Het maken van cement kan ik je leren,
hoe steen voor steen te voegen in verband,
maar niet jouw hand te zetten naar mijn hand:
jij moet je huis in vrijheid construeren.
Zo geef ik jou misschien een fundament,
de grondslag voor door jou te bouwen muren.
Dan rest mij slechts jou aan te blijven vuren,
tot jij, mijn kind, een meester-bouwer bent!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Hans Huisinga
Pagina 5 van 5

