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Voorwoord
De vakantie is weer achter de rug, hoewel
we aanstaande maandag al weer mogen
genieten van een heerlijke zonnige vrije
dag!
Op dinsdag zijn alle leerlingen nog een extra dag
vrij, maar wij gaan ons op school
bezighouden met de evaluatie van het
schooljaar tot nu toe én de invulling van
het komende schooljaar.
Daarna is het nog een lange ruk richting de
zomervakantie.
Natuurlijk is het heerlijk om de zon te zien schijnen, maar toch hoop ik
dat we de komende weken iets koeler weer krijgen want dat komt de
leerprestaties van onze leerlingen zeker ten goede…
In ieder geval: we willen er samen fijne weken van maken!
Naast het leren staan er nog héél veel leuke activiteiten op het
programma! Daar hoort u vanzelf meer over, dus houdt de
Arktualiteiten maar goed in de gaten.
Kind op Maandag
Week 21 ■ 22/05 - 25/05
Thema: Wie is de koning?
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je
van een koning zou verwachten: hij danst met de profeten. Dit is de
koning die God heeft uitgekozen.
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We lezen:
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24
Week 22 ■ 28/05 - 01/06
Thema: Diep van binnen
De profeet Samuel moet van
God een nieuwe koning gaan
zalven. Maar hoe vind je die
koning? Samuel ontdekt dat hij
niet op het uiterlijk af moet gaan.
God kijkt naar de binnenkant
van mensen.
Bij de man die nu nog koning is,
koning Saul, gebeuren diep van
binnen nare dingen. Hij is zo
somber dat niemand hem kan
opvrolijken behalve David, de
jongen met de harp. Koning Saul
weet niet dat David gezalfd is
om de nieuwe koning te worden.
We lezen:
David wordt uitgekozen, 1 Samuël 16:1-13
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16:14-23
Zending
In de afgelopen periode is er € 40,- opgehaald en 28 collectemunten.
Alle gevers: bedankt hiervoor!
Lied van de maand
Het lied van de maand mei is
ELB 218 Samen in de naam van Jezus.
Voor juni is het psalm 105.
Welkom
Deze week zijn er wel vier nieuwe leerlingen in groep 1/2 begonnen:
Jelte en Thije Jansen,
Bas Jansen en Mike
Soepenberg.
Natuurlijk is het in het
begin heel even
wennen, maar dat
komt vast helemaal
goed!

Pagina 2 van 6

Pinsterviering
Morgen zullen we op school aandacht besteden aan Hemelvaart en
Pinksteren.
In de Duiventil vieren we met alle leerlingen dat de Here Jezus naar zijn
Vader in de hemel is gegaan én dat Hij ons de Heilige Geest heeft
gegeven!
Niet vergeten: groep 5 t/m 8 mag morgen tussen de middag op school
eten. Ze zijn dan om 14.00 uur vrij!
Eindtoets
Onze 8 leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets Route 8 digitaal
gemaakt. Vorig jaar hebben we als pilotschool deze toets voor het
eerst gemaakt en we zijn erg blij met digitale verwerking van deze
toets voor zowel de leerlingen als voor de leerkrachten. Door het
analyseren van de toetsgegevens bekijken we of de
onderwijsontwikkelingen die wij hebben ingezet het juiste effect
hebben. Voor de leerlingen zijn de resultaten van deze toets een
bevestiging van hun kwaliteiten die zij gedurende de acht
basisschooljaren hebben opgebouwd. Onze huidige groep
8 heeft zich van haar beste kant laten zien. De
leerlingen hebben naar en zelfs boven verwachting
gepresteerd.
We scoren boven het landelijk gemiddelde.
Vanuit de toetsanalyse kunnen we
de verbeterpunten voor het
komend schooljaar bespreken en
realiseren. De verbeterpunten
liggen op het taalkundige vlak op
het onderdeel taalverzorging, op
de andere taalkundige onderdelen
en op het rekenkundig vlak scoren
we boven of op het landelijk
gemiddelde.
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Luizencontrole
Gisteren is het luizencontroleteam weer in actie
geweest.
Er is een aantal luizen en neten gevonden, dus:
graag goed opletten en áls u luizen of neten
constateert, onmiddellijk behandelen met de
speciale shampoo én kammen met de
netenkam!
Slotfeestdag

Slotfeestdag
Graag deze dag vrijhouden
in uw agenda!
19 juli 2018 belooft een leuke,
gezellige, sportieve en vooral
geweldige dag te worden!
En het wordt nóg mooier als ú ons
ook hierbij kunt helpen!
Met elkaar willen we er graag een
onvergetelijke dag van te maken!
Hier hebben we véél hulp bij nodig!
Bij meester Hans (dir@ark-ikt.nl) of bij
juf Marjan (m.hoogenkamp@arkikt.nl) kunt u doorgeven dat u wilt
meedoen.
U kunt zich nog opgeven!
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Maandviering groep 3
Op vrijdag 25 mei as. is de maandviering van groep 3.
De kinderen en de juffen hebben grote plannen gemaakt en zijn al
druk aan het oefenen.
We gaan nog niets verklappen, maar het wordt vast een leuke
voorstelling!
Ouders, opa's, oma's, oppassen van de leerlingen uit groep 3 zijn van
harte welkom bij deze party.
We beginnen om 11.30 uur in de Duiventil van de school.
Staking?
Het bestuur van onze Stichting heeft een brief opgesteld over de
staking in het primair onderwijs op 30 mei aanstaande.
Deze brief vindt u als bijlage bij deze Arktualiteiten.
Aanstaande dinsdag gaan we ons tijdens onze turbovergadering
beraden op te nemen acties op woensdag 30 mei.
Zodra bekend is hoe groot de stakingsbereidheid is, zal er een besluit
worden genomen. Daarna hoort u zo spoedig mogelijk de uitkomst.
Agenda
Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht gemaakt van
“bijzondere lestijden” tot aan het eind van dit schooljaar:
18-5-2018 Pinksterviering en continurooster
21-5-2018 Tweede Pinksterdag
22-5-2018 Studiedag

de leerlingen zijn de hele dag vrij

25 juni t/m
29 juni
Vakantieweek

groep 1 t/m 4 is vrij

12-7-2018 Schoolreisdag
19-7-2018 Slotfeestdag

schooltijden worden nog bekend gemaakt

20-7-2018 Laatste schooldag
de zomervakantie begint om 12.00 uur!
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Tot slot:

Welkom Heilige Geest,
daal op ons neer,
vervul iedere dag,
ons hart steeds weer.
Jezus heeft het
onszelf beloofd:
Ik schenk de Trooster
aan wie in Mij gelooft.
Wilt U ons door
dit leven leiden,
zodat wij steeds meer
op Jezus gaan lijken!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Meester Hans Huisinga
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