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Kind op Maandag
Week 05 ■ 29/01 - 02/02
Thema: Mag dat wel?
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars
en zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de
synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt
dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.
We lezen:
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 06 ■ 05/02 - 09/02
Thema: Het groeit zomaar
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen.
Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op de
ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt
het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: dat lijkt
misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin
de vogels kunnen schuilen.
We lezen:
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
Lied van de maand
Het lied van de maand januari is: psalm 100.
Welkom
Bij Xandra Kleinjan is het volgende week feest: ze wordt vier jaar!
Ze is al een beetje aan het wennen in groep 1. Leuk dat je bij ons op
school bent! Veel schoolplezier bij De Ark!
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Problemen met oversteken
We maken ons de laatste tijd veel zorgen over de manier waarop de
leerlingen naar huis gaan:
de kinderen blijven niet aan de andere kant van de straat wanneer ze
zijn overgestoken en door hun ouders zijn opgehaald, ze steken over
zonder goed te kijken of ze steken helemaal schuin de straat over.
De leerkrachten besteden hier in de klas volop aandacht aan.
Wilt u het er thuis ook over hebben?
Voor de veiligheid van uw kind is het van het grootste belang dat ze al
jong weten hoe ze op de juiste manier moeten oversteken (en dit óók
doen..!).
Binnenkort zullen we dit ook bespreken in de OR en verkeerscommissie.

Studiemiddag
Vanmiddag gaat ons team
flink aan de slag tijdens de
studiemiddag van 16.00 tot
20.00 uur.
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Contactavonden
Op maandag 12 en woensdag 14 februari gaan we graag met u in
gesprek over de ontwikkelingen van uw kind.
Deze keer is het nieuw dat de gesprekken
plaatsvinden aan de hand van een portfolio dat
uw kind zelf heeft gemaakt.
In dit portfolio kan elk kind zijn of haar
persoonlijke doelen stellen aan de hand van de
doelen van de groep. Voor het ene kind zal dat
betekenen dat de lat hoger wordt gelegd dan
het groepsdoel en voor een ander juist iets lager.
Ieder kind houdt zijn of haar eigen vorderingen bij.
Uw kind is bij het gesprek aanwezig: het gaat immers om hem of haar!
Zo kan uw kind zelf laten zien wat hij of zij al goed kan en waar we nog
aan werken.
Het is heel leuk om te merken hoe enthousiast de kinderen worden om
zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling!
Alleen bij de kleuters vindt het gesprek plaats tussen de ouder(s) en de
juf.
U ontvangt binnenkort een brief met een antwoordstrookje. Hierop kunt
u aangeven als u op één van de twee avonden absoluut niet kunt.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid een voorkeurstijd aan te geven.
Voorleesontbijt
Gisteren (woensdag 24 januari 2018) hadden we
met de hele school een voorleesontbijt.
We begonnen met eten en werden voorgelezen.
Het verliep goed. Iedereen moest zijn eigen eten en
drinken meenemen.
Daarna gingen de leerlingen van groep 5,6,7 en 8
voorlezen aan de onderbouw. De ene helft ging
naar de ene groep, de andere naar de ander. We
moesten 15 min. voorlezen en als je klaar was mocht
je even kletsen. En over het
boek praten. toen we klaar
waren hadden sommige
groepen cito toetsen.
mmmmmmmh jammie jammie
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Maandviering groep 6/8
Morgen is het zo ver: de maandviering van groep 6/8!
De ouders van de leerlingen van groep 6/8 zijn om 11.40 uur van harte
welkom!
Wintertijd
Morgen is de laatste dag van de wintertijd van
De Ark.
Dit betekent dat vanaf maandag de “gewone”
schooltijden weer gelden.
8.30 uur beginnen dus!

Mailadres overblijven
Wilt u de overblijf mailen?
Dan graag naar dit mailadres:

overblijven@ark-ikt.nl

Vakantierooster
Het vakantierooster van volgend schooljaar is in principe bekend.
We richten ons hierbij op het vakantierooster van het Noordik.
Handig om alvast te weten!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
20 april 2019 t/m 5 mei 2019
30 mei 2019 t/m 2 juni 2019
8 juni 2019 t/m 10 juni 2019
13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
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Tot slot…

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga
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