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Voorwoord
Van Privacy tot aan koelkast en van sportdag tot zomerconcert én nog
meer onderwerpen die aan de orde komen in deze Arktualiteiten!
Kind op Maandag
Week 25 ■ 18/06 - 22/06
Thema: Dat kan toch niet!
Als Saul gestorven is, wordt David koning.
Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij
danst in zijn hemd voor een optocht uit
als de ark wordt binnengehaald. En als hij
ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw is,
bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een
profeet bij hem met een verhaal dat
David aan het denken zet.
We lezen:
De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9
Week 26 ■ 25/06 - 29/06
Thema: Een lied voor jou
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De
tekst van die liederen is nog bekend: ze staan in het Bijbelboek
Psalmen. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe mooi
de wereld is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden
bij de Heer.
We lezen:
Psalm 8, 23 en 62
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Lied van de maand
Het lied van de maand juni is psalm 105.
Privacy
In de afgelopen weken heeft u
waarschijnlijk al héél veel mailtjes / berichten over de AVG ontvangen.
Wij houden het nu dus kort.
De AVG is een wet waarmee u meer controle krijgt over uw gegevens
(en over die van uw kind(eren)).
Twee belangrijke aspecten waar we op school mee te maken hebben,
is het wel of niet mogen publiceren van foto’s/video’s van leerlingen en
het wel of niet mogen delen van de naam-, adres- en
telefoonnummergegevens.
Alle leerlingen krijgen vandaag een formulier mee,
waarop u verschillende dingen in moet vullen i.v.m.
de nieuwe privacywet.
We verwachten de ingevulde en ondertekende brief
uiterlijk 22 juni 2018 van iedereen terug. U kunt dit
formulier in de bijgeleverde envelop doen en inleveren
bij de eigen leerkracht.
Als school zijn we verplicht om dit formulier van elke leerling in ons
dossier op te nemen.
Koelkast
We hebben een koelkast aangeschaft voor alle kinderen die
overblijven. Zij mogen hun broodblik en drinken in de koelkast zetten.
Dan blijft het lekker fris!
Zeker met dit warme weer erg handig! De koelkast staat in het
overblijflokaal.
Maandviering
Volgende week vrijdag 22 juni mag groep 4 de maandviering
organiseren!
Natuurlijk mogen de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s allemaal
komen kijken!
Sportdag
Over twee weken, op woensdag 27 juni gaan we weer een ochtend
met de leerlingen van de bovenbouw sporten en spelen.
Zorg die dag voor sportieve kleding, zoals een trainingsbroek / korte
broek, een T-shirt en eventueel een trainingsjasje/-vest en goede
sportschoenen!
Halverwege is er een pauze van een kwartier. Dan is het tijd om je
meegenomen fruit te eten en wat te drinken. Mocht je nou veel dorst
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hebben, neem dan gerust een
extra bidon of een extra flesje
water mee.
De sportdag is rond 12.15 uur
afgelopen. Vervolgens gaan we,
nadat alles is opgeruimd, weer
met elkaar naar school om de
dag af te sluiten.
Fijn dat er zoveel ouders zich
hebben opgegeven om deze dag te helpen: super!
Zomerconcert!
Vrijdagavond 13 juli belooft een hele bijzondere avond te worden!
Om 19.00 uur opent meester Hans de muziekavond.
Daarna kunt u gaan genieten van de fanfare en de slagwerkgroep van
EMOS. Tussendoor brengen onze leerlingen hun muzikale talenten ten
gehore, de ene keer in samenwerking met EMOS, de andere op een
andere manier. Elke groep verzorgt een optreden.
Natuurlijk bent u van harte welkom op ons schoolplein.
Als u graag wilt zitten, neemt u dan zelf een stoel mee?

Eikenprocessierups
Deze diertjes zijn de laatste tijd wel erg veel in het nieuws.. (en dan niet
op een positieve manier!).
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kunt u in
de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen aantreffen.
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Na contact met de microscopisch kleine brandharen van deze rups
kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen
of aan de luchtwegen.
Enkele tips van de GGD:
 Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met
vrijgekomen brandharen en lege nesten.
 Waarschuw kinderen voor de rups.
 Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven,
maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo
nodig ook kleren (liefst op 60 °C).
 Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.
 Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë
Vera kan verlichting geven.
 Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 Als de eikenprocessierups in uw woonomgeving voorkomt,
probeer te voorkomen dat brandharen of nesten de woning
binnenwaaien.
 Houd zandbakken zoveel mogelijk gesloten en laat geen
speelgoed buiten liggen.
 Houd er rekening mee dat op plaatsen waar
eikenprocessierupsen aanwezig waren de brandharen nog
geruime tijd (6-8 jaar!!!) voor ongemak kunnen zorgen.
Vragen over de eikenprocessierups? Neem contact op met de GGD in
uw regio.
Wij hebben al een aantal keren op en rond het schoolplein de bomen
geïnspecteerd, maar tot nu toe hebben we bij De Ark geen rupsen
kunnen waarnemen.
Agenda
Voor de duidelijkheid hebben we een
overzicht gemaakt van “bijzondere lestijden”
tot aan het eind van dit schooljaar:
25 juni t/m
29 juni
Vakantieweek

groep 1 t/m 4 is vrij

30-6-2018 Juf Naomi en Christiaan gaan trouwen!
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:

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Meester Hans Huisinga
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