17 okt. inspectiebezoek thema: didactisch
handelen
19 okt. t/m 27 okt. herfstvakantie
28 en 29 okt. studiedagen
d.w.z. 19 okt. t/m 29 okt. zijn de kinderen vrij
6 nov. schoolontbijt
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De Ark, een fijne school:

Week van de Pauzehap:

Aan het begin van het schooljaar is het de Week
van de Pauzehap: vijf dagen met aansprekende
filmpjes, uitdagende opdrachten en gezonde
tussendoortjes
voor de hele groep. Leerlingen van
- 5 t/m 8 ervaren met elkaar hoe lekker zo’n
groep
gezonde pauzehap kan zijn. Ook bewegen en op tijd
ontspannen horen natuurlijk bij een gezonde
pauze!

Waarbij de inspectie ons een compliment geeft over
het veilige leerklimaat

Het programma vond plaats van 7 t/m 11 oktober.
In november (vanaf 13 nov.) doen we met de hele
school mee aan het EU-fruit-project.

8 novembereerklimaat
2019 Krobbeguod |
Peuteropvang | Makkum

8 november (19.00-20.30) is er een
speelgoed-inzameling ((sinterklaasspeelgoedactie) bij de peuterspeelzaal:
“Krobbeguod”
Verzamelt u ook mee?

Vanaf 13 november gaan we weer fruit
klaar maken voor de pauzes. Helpt u ook
weer mee? Er komt binnenkort nog
bericht van de OR.

De “nieuwe” gezichten in De Ark: Carlos is de stagiaire
(als onderwijsassistent ) in groep 7 en “hulp” voor
Andrea.
Nadine doet haar LIO-stage (als leerkracht) in groep 4. Zij
staat op woensdag voor de groep. We zijn super blij met
deze enthousiaste jonge mensen op De Ark…
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Wij staken niet op 6 november!

40 jaar onderwijs… waar blijft de tijd. Op 16
oktober was ik 40 jaar bij het onderwijs. Met
collega’s en kinderen hebben we dit gevierd
met taart en vrolijke gebakjes.

In Nederland hebben alle werknemers stakingsrecht.
Op De Ark steunen we unaniem de gedachte achter
de staking:
Meer geld en aandacht voor goed onderwijs voor
onze kinderen!!
We denken tevens aan de rust en belangen van onze
kinderen en ouders, daarnaast denken we dat een
staking niet meer bijdraagt aan de bewustwording
van onze regering en geven daarom gewoon les op 6
nov.

De schoolfotograaf stuurde de foto’s van alle
kinderen. Vandaag krijgen alle kinderen de foto’s
mee, u kunt ze eventueel nabestellen…

De inspecteur van onderwijs: Bert
Molema, was 17 oktober op De Ark.
Hij bezocht vier groepen. We hadden
met hem en een aantal teamleden van
onze school een reflectiegesprek. Hij
was tevreden en gaf tips. Daarnaast
kregen we een compliment over het
veilige leerklimaat.
Het was een leerzaam gesprek en
natuurlijk was ik weer supertrots op de
leerkrachten en onze kids.
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