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Voorwoord
Het is alweer bijna vakantie!
Eerst hebben we morgen nog continurooster.
Dit betekent voor de oudste groepen dus: broodtrommel meenemen
voor tussen de middag!
En dan kan de vakantie mooi op tijd beginnen!
Heeft u de weersverwachting al bekeken?

Misschien kunnen we in de
voorjaarsvakantie wel schaatsen!
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Kind op Maandag
Week 8/9 ■ 26/02 - 02/03
Thema: Sta op!
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt
Jezus om hulp, maar onderweg komt er een
vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw
genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is
gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en
pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
We lezen:
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus
6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Week 10 ■ 05/03 - 09/03
Thema: Ik help je wel
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de
leerlingen later in een storm op het meer zijn, komt Jezus over het water
naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’
We lezen:
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:
Lied van de maand
Het lied van de maand februari is:
psalm 136 en van de maart is het
ELB 278.
Zending
In deze periode is € 51,00 opgehaald en 38 collectemunten.
Bedankt voor uw bijdrage!
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Bedankt Willy!
In de afgelopen periode heeft Willy Ligtenberg ons heel erg geholpen
tijdens de afwezigheid van Francien.
Gelukkig is Francien weer zo ver hersteld dat ze haar werkzaamheden
heeft opgepakt en daarom willen we Willy even flink “in het zonnetje”
zetten!
Hartelijk bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan! Super!

Enquête
Wat een enthousiaste reacties tijdens en na de
portfoliogesprekken!
De kinderen voelden zich ook heel verantwoordelijk en
trots om dingen aan u te kunnen vertellen en te laten
zien.
Fijn om te merken!
Inmiddels zijn alle scores en opmerkingen verwerkt.
Deze hebben we opgenomen in een evaluatierapport.
De resultaten van zowel de ouders als de leerlingen laten we u
natuurlijk graag zien. Op de briefjes die u hebt ingeleverd, hebben we
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niet alleen enthousiaste opmerkingen en tips gelezen, maar ook een
aantal suggesties. Deze kunt u allemaal lezen onder het overzicht.
Al deze dingen gaan we zorgvuldig overwegen voordat we een
beslissing nemen over hoe we in de toekomst omgaan met de
portfoliogesprekken.

Evaluatie rapport portfoliogesprek
ouders

helemaal
mee eens

mee
eens

oneens

helemaal
oneens

Voldoende geïnformeerd

37,9%

53,4%

1,7%

6,9%

Meerwaarde deelname kind aan gesprek

31,0%

53,4%

10,3%

5,2%

Ik heb alles kunnen bespreken wat ik wilde

32,8%

41,4%

19,0%

6,9%

zes

zeven

acht

negen

11,1%

24,1%

44,4%

14,8%

Cijfer algeheel gevoel van gesprek

tien
5,6%

Opmerkingen
Eén ouder heeft een drietal formulieren
hetzelfde ingevuld.
Wel gesprekken met leraar, dit moet
blijven ivm het momentje voor ouders en
leraar.
En om niet over te komen als de zeurende moeder e/o er een reden moet zijn om bij elkaar te zitten.
TOP!!
Voor het kind ook leuk om mee te praten ipv over hem/haar te
praten
Sociale ontwikkeling is wat lastig om te bespreken met het kind erbij.
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Liever niet bij alle gesprekken.
Mis dan alleen de feedback hoe jullie het vinden in de klas.
Kinderen zijn soms nog te jong om alles te weten/horen. Met name als iets "niet goed" gaat.
Misschien meer voor wensen/verwachtingengesprek.
Misschien niet bij alle gesprekken handig.
Kind was trots om het te vertellen.

Evaluatie rapport portfoliogesprek
leerlingen

zeker ja
Ik vond het fijn om bij het
gesprek te zijn

Ik heb genoeg kunnen
vertellen
over mijn portfolio

Ik wil er de volgende keer weer
bij zijn

Cijfer algeheel
gevoel van
gesprek

twee

1,2%

vijf

niet

54,3%

33,3% 11,1% 1,2%

54,3%

43,2% 2,5%

61,7%

24,7% 8,6%

zes

2,4%

ja

echt
niet

3,7%

zeven acht negen tien

13,4% 19,5% 22,0% 37,8%

Opmerkingen
Vijf leerlingen vonden het cijfer 10 niet goed genoeg: zij wilden graag een
100 (1x) of een 1000 (4x) geven.
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4,9%

Ark-tasjes
Alle leerlingen hebben hun rapport en portfoliomap in een speciale
Ark-tas mee naar huis gekregen.
Na de voorjaarsvakantie ontvangen we de tasjes met inhoud graag
weer terug op school!
Schoonmaakavond
Het is echt opvallend!
De lokalen zijn weer lekker fris en schoon.
Dat werkt een stuk prettiger!
Het was afgelopen dinsdag een drukke en
gezellige boel in de school.
Het is weer bewezen: vele handen maken licht
werk! Tussendoor werd veel gekletst en gelachen
en na afloop kon iedereen natuurlijk genieten van
een lekkere kop koffie of thee.
Namens de kinderen en het hele team:

Bedankt voor uw medewerking!

De eindschoonmaak is gepland op 9 juli a.s.. Het staat op de kalender!
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Landbouwverkeer
Dinsdagmiddag 13 februari kwamen Wicher Jansen
Eupe, Bert Dubbink en Gerben Bartels met
landbouwvoertuigen naar de parkeerplaats bij het
EMOS-gebouw.
Het is zo belangrijk voor de leerlingen om te weten wat
de gevaren zijn van landbouwverkeer op de weg en hoe
ze hiermee om kunnen gaan.
We zijn dan ook heel blij dat Wicher, Bert en Gerben deze
middag wilden vertellen en vooral ook laten zien waar de
leerlingen op moeten letten en hoe ze het beste kunnen
reageren in de buurt van landbouwvoertuigen.

Bedankt hiervoor!
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Groep 8
We zijn gisteren naar bibliotheek in Almelo geweest, daar was een
tentoonstelling over kinderen die gevlucht zijn of in oorlog leven.
We kwamen daar en gingen eerst een filmpje kijken. Daarna kregen we
een opdrachtenboekje en gingen in tweetallen allemaal filmpjes kijken
en opdrachten maken.
OPROEP – SOS – HELP!
Het aantal verkeersbrigadiers neemt de laatste jaren erg
af. U wilt toch ook dat uw kind veilig naar school en naar
huis kan fietsen?
Ben je nog geen verkeersbrigadier, maar zou je dit wel
willen?
Geef je dit aub op via verkeer@ark-ikt.nl
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De verkeerscommissie
Marieke Jansen Eupe en Jeanine Koppelman
Tot slot…
We wensen u en jullie allemaal een hele fijne
voorjaarsvakantie!

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga
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