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2 okt. opening kinderboekenweek
7 okt. week van de gezonde pauzehap
17 okt. inspectiebezoek thema: didactisch
handelen
19 okt. t/m 27 okt herfstvakantie
28 en 29 okt studiedagen
10 okt. t/m 29 okt. kinderen vrij
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De Ark, een fijne school:
Volgt u de groep van uw kind al via de klasbordapp? Dan
ziet u regelmatig waar de kinderen in de groep mee
bezig zijn…
Volgt
- u de groep van uw kind nog nog niet? Dan kunt u
contact opnemen met de leerkracht, die kan u helpen de
app te instaleren waardoor u ook al die leuke
wetenswaardigheden van de groep van uw kind kunt
volgen.

De ouders van de OR helpen bij allerlei uitvoerende
zaken zoals feesten of aanvraag van EU fruit en ook
ondersteunen ze ons bij de aanschaf van het
materialen wat we met het geld van de sponsorloop
betalen. De OR is versterkt met een nieuw lid:
 Tessie de Witte de moeder van Marije (groep
4) en Femke (groep 2)
De volgende ouders zitten in de OR (zie schoolgids)
 Willeke Galema
 Jitske Brouwer
 Lolkje Dijkstra
 Nynke Elgersma
 Willy Hoekstra (voorzitter)
Groep 5:
mellewilly@ziggo.nl

De ouders van de MR zitten in deze raad
namens u allen. U kunt hen dan ook met uw
ideeën benaderen mocht u dat willen… we
maken samen beleid. Ik overleg dus
regelmatig met de MR . De oudergeleding van
de MR is versterkt met:
 Jannie Kooistra-Strikwerda, de
moeder van Eibert (groep 5) en
Gerbrecht (groep 2):
janniestrikwerda@hotmail.com
 Hilde de Vries
devries.hilde@gmail.com
 Geeske Roorda-Bootsma
Gjaltengeeske@ziggo.nl
(zie schoolgids)

Hoera! Juf Angela is zwanger, ze verwacht samen met
haar man Lennard een tweeling!
We wensen juf Angela een goede zwangerschap.
Juf Wieke van der Kooi ondersteunt en vervangt (ook
nu al regelmatig) in groep 5. Daarnaast worden zij en
juf Harmke ondersteunt door Selma Hibma

Juf Wieke
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Juf Selma

lezen


Studiedagen:
De studiedagen zijn in overleg met de MR gepland.
We hebben twee studiedagen achterelkaar gepland:
29 okt. is de inspiratiedag van de Greiden en op 28
oktober hebben we studiedag van de Ark: we volgen
de cursus Geef me de vijf





Groep 3 doet mee aan een onderzoek voor
Redzaamheids lezen. Daarmee hopen we onder
leiding van dhr. Luc Koning aan te tonen dat heel
snel lezen (zgn. race lezen) veel minder
belangrijk is dan nauwkeurig lezen…
Wel is veel lezen heel belangrijk. Stimuleert u het
lezen van uw kind ook? Samen lezen kan heel
gezellig zijn…
Deze week begint de kinderboekenweek, we
hebben er zin in! Woensdag is de opening:
“Reis mee!”

We volgen met elkaar de laatste ontwikkelingen
in het onderwijs. Op die manier blijven we
modern onderwijs geven.
De speerpunten van De Ark in
2019-2020
- Geef me de vijf
- Rekenmuurtjes maken
- Woordenschat en leesmotivatie
- Talentontwikkeling: cultuur, doe-klas,
klusklas en plusklas
- De gestructureerde les
- Feedback en feed forward

Wij willen in De Ark tegemoetkomen aan de drie
basisbehoeftes:





Relatie. Sociale verbondenheid is enorm
belangrijk.
Competentie. Kinderen moeten het gevoel
hebben dat ze competent zijn om taken uit te
voeren.
Autonomie. Pas wanneer je het gevoel hebt het
eigen gedrag te kunnen bepalen zal je ook taken
uit willen voeren omwille van de taak zelf.
Door te voldoen aan deze drie basisbehoeften
ontstaat intrinsieke motivatie.
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000).

We zijn blij met u als betrokken ouder. Ik hoop dat u weet dat u met iedere
vraag welkom bent bij de leerkracht van uw kind óf bij mij..
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