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Beste lezer,
Druk, druk, druk
Eerst maar eens het pestprotocol bijwerken
dat staat al een poosje op de lijst,
maar voor dat, even een mailtje schrijven
naar die moeder die een uitleg van me eist.
Dan een schema voor functioneringsgesprekken,
elk jaar hetzelfde ritueel.
O ja, de scholenkaart bijwerken
ook al veranderde er dit jaar niet veel.
Dan ook vandaag, dat moet ik niet vergeten,
een analyse van het beoordelingsgesprek.
In mijn gevoel zo klaar, want het loopt goed.
Ik denk niet dat ik iets naars ontdek.
En even bellen voor die lekkage want
een deel van de bieb stond vanmorgen blank.
En gelijk de gemeente, want na het weekend
vond ik kapotte bierflesjes onder de schoolpleinbank…
Ook de papiercontainer weer gecontroleerd
maar die bleek na de brand van vorige week gelukkig ongedeerd.
Even dit en even dat, ja, wie doet het anders?
Ik wil die “even-rommel” graag verminderen,
want eigenlijk vind ik het toch het mooiste
om te werken met leerkrachten en kinderen!
Meester Hans
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Kind op Maandag
Week 49 ■ 04/12 - 08/12
Thema: Speciaal voor jou
We lezen: Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een
geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft Zacharias een nog veel
groter geschenk: Hij en Elisabeth zullen een kind krijgen, Johannes de
Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt
haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor
ons allemaal.
Week 50 ■ 11/12 - 15/12
Thema: Het is begonnen
We lezen: Lucas 1: 57-80 en Mattheüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere
nieuws had verteld. Maar als Johannes geboren is, zingt Zacharias het
uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij
moet doen. Kan hij maar beter weggaan bij Maria? In de nacht komt
er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal worden en
dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Zending
In de afgelopen periode is er € 55,00 opgehaald en
64 collectemunten.
Lied van de maand
Het lied van de maand december is:
Gez. 134
Welkom
In de maand november zijn Bente Voortman
en Femke Braakman vier jaar geworden.
Zij zijn inmiddels al een beetje gewend in
groep 1.
Fijn dat jullie bij De Ark zijn gekomen!
Veel plezier bij juf Riët en juf Marjolein!
Staking
Misschien hebt u in de media al iets gelezen over acties in het
onderwijs.
In de brief, die u als bijlage aantreft, geeft de Voorzitter van het
College van Bestuur van de Stichting “Ieder kind telt” de huidige stand
van zaken weer met betrekking tot acties in het primair onderwijs.
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Studiedag
Op dinsdag 3 april 2018 is er
een studiedag gepland en
zijn alle kinderen vrij van
school. Dit was nog niet op
de kalender vermeld, dus
wilt u dit alsnog noteren in
uw agenda?
Als er iets verandert in de
activiteiten of in de data,
laten we u dit natuurlijk zo
snel mogelijk weten via de
Arktualiteiten of via de
mail.
Vanzelfsprekend vindt u in het
Ouderportaal de meest recente versie van de schoolkalender.
Kleuterfietsen
We constateren dat er best ruimte is om de kleuterfietsen onder het
afdak te zetten van het fietsenhok.
Zeker als iedereen zijn of haar fiets netjes neerzet, is er plek genoeg!
Spelplezier
Ook bij miezerig weer
hebben de leerlingen
(en de leerkracht..!)
veel plezier!
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Groep 1/2
Vrijdagmorgen 24 november kregen we in het speellokaal bezoek van
5 muzikanten van Emos. Ze hebben heel mooie sinterklaasliedjes voor
ons gespeeld en we hebben ook allerlei spelletjes gedaan. Wat was
het een gezelligheid! Op klasbord van groep1/2 zijn de foto's te vinden
van deze geslaagde ochtend!
Voorleeswedstrijd 2017
Afgelopen vrijdagmiddag is Britt Kok uit groep 7
voorleeskampioen geworden van De Ark!
Britt zal in januari onze school
vertegenwoordigen bij de gemeentelijke
voorleeswedstrijd in het Zinin-theater te
Nijverdal.
Hieronder leest u een stukje dat Marnik, Britt en
Marlies zelf over de voorleeswedstrijd hebben
geschreven:
Vrijdag 24 november werd de voorleeswedstrijd
gehouden in de Duiventil van de Ark.
Uit groep 5 hebben Luuk Kleinjan en Floor
Helwich meegedaan en uit groep 6 heeft Mirthe
Braakman mee gedaan.
Uit groep 7 hebben Marnik Poorteman, Lisa Koppelman, Britt Kok en
Marlies Bartels meegedaan.
Uit groep 8 hebben Alieke Kleinjan en Noëlle Kleinjan meegedaan.
Het was heel spannende wedstrijd. Maar toch heeft er iemand
gewonnen.
De jury heeft toch besloten dat Britt Kok heeft gewonnen.
De jury was druk aan het discuseren.
De juryleden waren Diny van de bibliotheek, juf Marjolein en Kirsten
Dubbink de winnaar van vorig jaar. De winnaar Britt Kok, mag eind
januari naar het ZinIn theater en volgend jaar jury zijn.
Geschreven door: Marnik Poorterman, Britt Kok en Marlies Bartels
Typen
Als school krijgen wij van ouders af en toe de
vraag of een typecursus nu wel of niet belangrijk
is.
Hier kunnen we heel kort over zijn:
Wij raden dit absoluut aan!
Leerlingen die blind kunnen typen hebben daar nu al veel baat bij, laat
staan op het voortgezet onderwijs.
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Alles wordt steeds meer digitaal en het schrijven wordt steeds minder.
Ook het maken van verslagen gaat veel sneller als je blind kunt typen.
In het verleden werd er typecursus gegeven op school in groep 7,
maar groep 6 is ook een heel geschikt jaar om uw kind te laten typen.
Op internet zijn veel verschillende typecursussen te vinden.
Wintertijd
Nog even ter herinnering:
Maandag 4 december a.s. is het begin van de wintertijd.
Vanaf deze dag starten we om 8.45 uur.
De wintertijd bij De Ark duurt tot en met de laatste week van januari.

Hij komt, hij komt,…
Nog vijf nachtjes slapen….
Volgende week dinsdag is het zover:
Sinterklaas brengt een bezoek aan onze school!
Van de Informatiepiet hebben we begrepen dat hij met zijn
Pieten om 8.45 uur bij De Ark aankomt.
Natuurlijk zorgen wij voor een goede ontvangst op het schoolplein.
Daarna gaat de Sint even in elke groep kijken en maakt hij een
praatje met de kinderen.
Misschien hebben zijn Pieten ook nog wel een cadeautje
meegenomen..!
De kinderen van groep 1-4 zijn om 12.15 uur vrij.
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De kinderen van groep 5-8 moeten een lunchpakketje
meenemen. Ze blijven tussen de middag op school en we
maken er een gezellige dag van tot 14.15 uur.
Alle ouders, opa’s, oma’s, buren en iedereen die het leuk vindt om te
komen kijken: kom om 8.45 uur naar het schoolplein!
Buitenschoolse opvang
Al een tijd geleden is er door de Stichting “Ieder kind telt” een
behoeftepeiling uitgezet.
Hieruit bleek dat er behoefte was aan de start van een buitenschoolse
opvang in onze school.
Vanmiddag is er overleg geweest tussen een afvaardiging van de
gastouders, een medewerker van het IKT en meester Hans.
We voelen er niets voor om de gastouders in Daarle in de wielen te
rijden, maar we willen wel graag weten of er voldoende animo is voor
het opstarten van buitenschoolse opvang in onze school.
Mocht u als ouder in de toekomst gebruik willen maken van
buitenschoolse opvang (in eerste naschoolse opvang) dan kunt u dit
kenbaar maken bij meester Hans.
Als u hiervoor belangstelling heeft, wilt u dan voor de kerstvakantie uw
naam en telefoonnummer doorgeven?
Alvast bedankt!
Tot slot
Refererend aan het ochtendgloren….
De Zon
de maan en de sterren
altijd verbonden
de zon die hoort daar zeker bij
de zon, de baas van het heelal
de maan, alleen maar een reflectie
zonder de zon
zou de maan er niet zijn
een bijzonder hemellichaam
altijd aanwezig
maar niemand zal er ooit
zoveel belang aan hechten
als aan de zon
de zon zo stralend
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zo warm en zo licht
de zon een voorbeeld voor de sterren
je kunt er niet langs kijken
maar zonder sterren en zonder maan
stond de zon er maar alleen voor
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Hans Huisinga
Nieuws uit de omgeving
Lampionoptocht
Ook dit jaar organiseert EMOS weer een lampionoptocht ter ere van de
verjaardag van Prinses Amalia.
Deze lampionoptocht wordt gehouden op haar verjaardag, op
donderdag 7 december.
Een ieder, jong en oud, wordt hiervoor uitgenodigd, het liefst door met
een mooie brandende lampion mee te lopen.
De start is om 19.00 uur bij dorpshuis 'n Kadiek.
Doarle oons dorpie
Andere data die misschien handig zijn om te weten?
Kerstzangdienst zondagavond 24 december 2017
Kerstwandeling dinsdag 26 december 2017
Avondwandelvierdaagse Daarle 14 mei t/m 17 mei 2018
Andere relevante data van doarle oons dorpie kunt u vinden op
www.pbdaarle.nl
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