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Het leren- en het leven.

De Ark, een fijne school:

-

In het onderwijs wordt er van ons verwacht dat we de
kinderen vaardigheden aanleren. De inspectie zet hier
veel druk op. Natuurlijk leren we de kinderen deze
vaardigheden iedere dag. Toch vinden wij dat er meer
bestaat dan alleen vaardigheden.
Onderwijs is voor kinderen: Wij, als leerkrachten willen
ons verdiepen in wie je bent en in wat je nodig hebt om
als een zelfstandige persoonlijkheid met zelfvertrouwen
in de wereld te kunnen staan. Wij willen je ontmoeten
en dingen samen doen zodat je weet dat je er niet alleen
voor staat. We willen je leren jezelf en de ander te
accepteren, ook als alles niet perfect is. Wij willen je
vaardigheden leren én je laten voelen dat je O.K. bent.

Onze juf Angela beviel
op 26 januari van een prachtige
tweeling:
Nore en Ize…
Wij feliciteren Angela en Lennart en hun
zoontje
Mats
De tweeling is te vroeg geboren. De
meisjes maken het gelukkig goed. Eerst
verbleven ze in het ziekenhuis in
Groningen. Nu zijn ze allemaal in
Sneek…

Waar we betrokkenheid tussen
ouder-kind-leerkracht heel
belangrijk vinden

Het belang van betrokkenheid.
Op 20 januari overleed mijn oude, lieve moeder.
Wat is het dan fijn dat je op zo’n fijne, warme school
werkt. De kinderen waren allerliefst voor me, collega’s
waren bij de uitvaart en ouders die het wisten kwamen
me persoonlijk condoleren.
Wat een betrokkenheid! Wat deed me dit goed.
Nog niet eerder heb ik op een school gewerkt waar
zoveel warme belangstelling is voor mijn privé leven.
Terwijl dit gebeurde, dacht ik na over het belang van
betrokkenheid. Betrokkenheid geeft je het gevoel dat je
er mag zijn in goede en in slechte tijden. Vanuit de
wetenschap is aangetoond dat mensen actiever en
gelukkiger zijn als ze zich betrokken voelen.
Kinderen voelen dat natuurlijk net zo.
In CITO tijd: Goede of minder goede scores zijn niet
het belangrijkste. Het gaat erom dat wij als leerkracht, de leerling
als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de kinderen. De kinderen leren gaandeweg in het
leven met successen en met tegenslagen om te gaan.
Wat is het dan fijn dat ze weten dat ze er mogen zijn.
Dat er betrokken ouders en leerkrachten om hen staan.
Samen staan we sterk!

1

Beweging

Enquêtes
Bewegen vinden we belangrijk: soms worden er
gastlessen gegeven aan verschillende groepen om
kinderen te motiveren: Bijvoorbeeld door de
gymnastiekverniging (DES) te Makkum:
Freerunning (groep 6)

Het ministerie wil weten wat u als ouders van de school
vindt. Daarom sturen alle scholen een enquête naar alle
ouders. Het duurt maar vijf minuten om de enquête in te
vullen. Het zijn een paar globale vragen. De uitslag wordt
samen met andere scholen op Scholen Op De Kaart
vermeld.
We hopen dat u de moeite wilt nemen dit voor de Ark in
te vullen. Alvast hartelijk dank.
.

Ook werden er gastlessen door de loopgroep
atletiek Witmarsum gegeven.
(groep 8)

Op tijd!
Even praktisch:
Wij vragen u met klem om er voor te zorgen dat de
kinderen op tijd op school komen. De lessen starten
8.30 uur
Te laat komen is storend voor het kind zelf
en ook voor de andere kinderen van de groep.
Ook bij de kleuters vragen we u om het kind op tijd te
brengen en ook daarna het klaslokaal en de gang te
verlaten. De leerkrachten kunnen hun werk het best doen
als iedereen zich aan deze eenvoudige regel houdt.

Vriendelijke groet,
Greet Stulp
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