’t Caphorst 2, 7688 RK Daarle
Tel. 0546 697405, www.ark-ikt.nl
Jaargang 18 nr. 3

12 oktober 2017

Beste lezer,
Samen gaan
Een jaar lang mag ik weer
met jullie samen gaan.
Op stap naar mooie dingen
die ons te wachten staan.
Maar ook naar moeilijkheden
die komen er vast wel.
Maar samen redden we het
al gaat dat soms niet snel.
We hebben elkaar nodig
onze kracht is: samen zijn.
Elkaar steunend verder helpen
daar ligt het geheim.
Een jaar, nu nog onzeker
uitdagend in de tijd.
Alleen samen gaat het lukken
samen is wat ons leidt.
Geweldig nieuws!
Juf Ellen en Ronald hebben een zoon gekregen!
Een nieuw leven
Een klein wonder
Het klinkt zo gewoon
Maar voor ons zo heel bijzonder!
Hartelijk gefeliciteerd met Siem!
We wensen jullie heel veel geluk, gezondheid én Gods
zegen met z’n drieën!
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Zending
In de afgelopen periode is er € 70 opgehaald en 47 collectemunten.
Zendingsproject
Dit jaar is het zendingsgeld bestemd voor Jelle en Jody Maneschijn, die als
zendingswerkers bij Jeugd met een Opdracht werken. Zij willen zichzelf graag
aan u voorstellen d.m.v. onderstaande brief.
Hallo,
Wij zijn Jelle en Jody Maneschijn. We vinden het heel erg leuk dat het
zendingsproject van de school dit jaar voor ons werk is! Graag vertellen wij
jullie iets meer over wat wij doen.
Wij werken als zendingswerkers bij Jeugd met een Opdracht. Jeugd met een
Opdracht is een wereldwijde zendingsorganisatie die zich richt op God
kennen en Hem bekend maken. Dit doen zij door middel van evangelisatie,
ontwikkelingswerk en training. Op dit moment werken wij met training,
namelijk, de Discipelschap Training School (DTS). Dit is een school van zes
maanden waarin studenten eerst drie maanden les krijgen. Tijdens deze
lessen leren zij God beter kennen. Vervolgens gaan ze op een drie maanden
durende zendingsreis om God bekend te maken in de wereld. Tijdens deze
reis reiken zij uit naar de mensen door evangelisatie, kinderwerk,
ontwikkelingswerk en jongerenwerk. Wij begeleiden de studenten deze zes
maanden en nemen zelf ook actief deel aan het programma dat de
studenten volgen. Het doel van de DTS is dat studenten God beter leren
kennen en dat ze in staat zijn om God bekend te maken in hun eigen
omgeving of ergens anders ter wereld.
Twee jaar geleden waren we in het Midden-Oosten met een groep
studenten, daar hebben we veel vluchtelingen uit Syrië en Irak bezocht. We
hebben gewerkt op een school voor vluchtelingkinderen en bezochten hun
ouders thuis. We konden naar hun luisteren, voor hen bidden en hen
bemoedigen. Deze mensen zochten naar hoop, wij konden hen vertellen
over Jezus die ons hoop geeft. Eén van de studenten was zo geraakt door
het werken met deze mensen, dat ze deze zomer de stap heeft gezet om
terug te gaan voor langere tijd om een licht te zijn in de hopeloze situaties
waarin deze mensen leven.
Bedankt voor jullie steun,
Jelle & Jody Maneschijn
Op 30 oktober komen Jelle en Jody bij ons op school hier het één en ander
over vertellen.
Natuurlijk kunnen de kinderen hen dan van alles en nog wat vragen!
Teldatum
Elk jaar worden op 1 oktober alle basisschoolleerlingen geteld. Op grond van
het aantal getelde leerlingen op deze datum wordt door het ministerie
bepaald hoeveel leerkrachten een school kan inzetten en hoeveel geld een
school mag ontvangen.
De magere jaren zijn al even in volle gang.
We hopen dat de bodem nu is bereikt !
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We telden per 1-10-2017 128 kinderen.
In 2016 was dit nog 144
In 2015 :
158
2014 :
166
2013 :
167
2012:
162
Volgens de tot nu toe bekende gegevens stijgen we volgend jaar weer naar
ongeveer 136 leerlingen.
Jantje Beton
Deze actie heeft ongeveer €. 1100,- opgebracht.
De helft is voor school.
Dit was het laatste jaar dat we aan Jantje Beton
hebben meegedaan.
Hoewel we de organisatie meerdere malen hebben
gemeld dat we €. 3,- per lot te veel vinden,
blijft men dit handhaven.
Daarom hebben we toch maar het besluit
genomen om niet meer aan dit goede doel mee
te doen.
Klassenmoeders
Heel fijn dat ook dit jaar weer enthousiaste ouders hebben gereageerd op
onze oproep voor klassenmoeders.
Het rooster van de klassenmoeders voor 2017-2018 ziet er als volgt uit:
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 7
Groep 6/8

: Margreet Marsman en Vera Maneschijn
: Mariska Kleinjan
: Alieke Ruiter en Miranda Kok
: Ina Hoff
:Riët Kleinjan en Marjan Koppelman
: Dianne Seigers (groep 6), Laura Valk (groep 6) en Suzanne
Kleinjan (groep 8)

Fietscontrole
Elke schooldag zijn de leerlingen minstens twee keer in het verkeer. Om
ervoor te zorgen dat zij zo veilig mogelijk de weg naar school en naar huis
afleggen, is het nodig dat zij en andere weggebruikers zich aan de
verkeersregels houden. Even belangrijk is dat de fietsen in orde zijn en dat alle
scholieren licht op hun fiets hebben wanneer dat nodig is.
We vinden het dan ook geweldig dat firma Valk op woensdag 18 oktober a.s.
de fietscontrole wil gaan uitvoeren voor groep 6,7 en 8.
Zij controleren de fiets op mankementen, zoals de verlichting en remmen.
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Aan het eind van de keuring krijgen de leerlingen een advies mee hoe zij de
fiets in orde kunnen maken.

Muffendag
We kunnen terugkijken op een goed geslaagde 'muffendag'.
De ochtend liep gesmeerd, met vooral vrolijke en mooi uitgedoste kinderen,
leuke spelletjes, enthousiaste leerkrachten én veel hulp van de OR!
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Schoolfotograaf
Het was weer een hele organisatie om alle leerlingen op de juiste tijd en in de
goede volgorde bij de schoolfotograaf te krijgen.
Daarom: Jonnie en Willy heel erg bedankt voor jullie hulp!
De schoolfotograaf heeft een belangrijke mededeling voor u.
U heeft 10 dagen de tijd om uw bestelling te plaatsen. Zorg dus dat u voor de
herfstvakantie uw bestelling heeft doorgegeven.
Dan kunt u nog profiteren van de gratis groepsfoto!
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Gym
Nadat er tijdens de informatieavond gesproken is over het wel of niet
gymmen met gymschoenen aan hebben we als school nogmaals
afgesproken dat de leerlingen, in verband met de veiligheid, altijd
gymschoenen moeten dragen tijdens de gymlessen.
Verder hebben we vorig jaar vaak gemerkt dat kinderen steeds vaker de
gymspullen vergeten. Dat is jammer, want de afspraak is dan ook dat
leerlingen helaas niet mee mogen gymmen als ze geen gymschoenen aan
hebben.
Vanuit de OR
Op 10 oktober is er vergaderd door de OR.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten aan bod gekomen:
 Verkeerszaken: fietscontrole 18 oktober. Alle fietsen van de kinderen
van groep 6 t/ 8 worden gecontroleerd. Voor vragen kunt u terecht
bij onze verkeersouders Jeanine Koppelman en Marieke JansenEupe.
 Dankdag. Op woensdag 1 november hopen we er weer een
prettige Dankdagviering van te maken in de Hervormde Kerk.
De OR verzorgt de veilige oversteek.
 Sinterklaas voorbereiding. Het hele plan is doorgesproken.
Hoe en wat? Dat blijft nog even een verrassing.
 Kerst voorbereiding. Op woensdag 20 december vieren we
gezamenlijk het feest van de geboorte van de Here Jezus in de
Hervormde Kerk. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 Afrekening schoolreisje en schoolkamp. Het is gelukt om binnen de
geraamde kosten te blijven.
 Stichting Vrienden van de Ark. We hopen middels een te maken
flyer meer vrienden van De Ark te werven.
 De opbrengst van het jubileum heeft een positief resutlaat
opgeleverd. Dit is gebruikt om een extra IPad aan te schaffen voor
de kleuters. Fijn! Dit komt heel goed van pas!
De volgende OR-vergadering is op 28 november 2017.
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Vacature
Twee weken geleden hebben we u al een mailtje gestuurd met
onderstaande vacature.
U heeft nog de mogelijkheid om te reageren, daarom nogmaals deze
melding.

Tot slot:

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Hans Huisinga
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