17 febr. t/m 23 febr. voorjaarsvakantie
26 febr. Pake en beppe-dei 8.45u. - 10.15u.
Ynformaasje 13-2-2020
-

De Ark, een fijne school:

Pake en Beppe, 26 febr. Welkom op De Ark!
-

Waar we met plezier naar school
gaan

De ouder-tevredenheids-enquête,
Hartelijk dank aan alle ouders die de tevredenheidsenquête hebben ingevuld. Wat was ik blij verrast met
de gemiddelde eindscore:

8,2

De vragen waar de ouders het meest positief op
reageerden:
•

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar
school? 8,8

•

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,9

Zie www.scholenopdekaart.nl
De Ark, dat zijn we samen!
• Jij mag er zijn!
• Iedereen hoort erbij.
• Midden in de wereld…

Zie www. scholenopdekaart.nl

•
1

De leerlingen-tevredenheids-enquête
Nog meer verrast waren we met de uitslagen van de
leerlingen enquête van groep 6, 7 en 8: Gemiddeld 8,7
Waar de leerlingen het meest enthousiast over waren:
•

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

9,2
•
•

Vind je de regels op school duidelijk? 9,2
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 9,4
Zie www.scholenopdekaart.nl

Tevreden ouders en tevreden kinderen
maken ons BLIJ!

Onze nieuwe website www.arkmakkum.degreiden.nl
is “under construction” Sjef en Andrea maakten deze
prachtige plaatjes.

De Ark overhandigt cheques aan goede doelen
MAKKUM – Vandaag 13 februari begon anders dan de andere dagen. Alle kinderen mochten

zich namelijk verzamelen in de grote zaal. Daar werden twee cheques aan goede doelen
uitgereikt.
Het geld dat naar de twee doelen gaat, was ingezameld tijdens de Kerstfair op de school
eind december. Tijdens deze fair mochten de kinderen onder meer hun zelfgemaakte
knutsels verkopen. Ook kon er een wens met goed doel aan de wensboom worden
gehangen. Het opgebrachte geld zou dan gedeeld worden onder de twee doelen die het
meest genoemd waren.
Stichting Kika en het dierenverblijf in Makkum kregen de meeste stemmen. En aangezien de
prachtige opbrengst van de fair 700 euro was, kregen beide doelen 350 euro van de
Makkumer basisschool.
Meester Gerben overhandigde het geld onder toeziend oog van alle leerlingen aan Gert-Jan
Hellendoorn die namens het dierenverblijf in Makkum de cheque in ontvangst nam. Drie
leden van de ouderraad namen de cheque voor Kika in ontvangst. Zij zorgen ervoor dat het
geld terechtkomt bij de stichting die onderzoek naar kinderkanker financiert.

Fijne
voorjaarsvakantie.
Greet Stulp
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