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Welkom
Pfffff…. Dat was
warm, maar wat
een heerlijke zomer.
Hopelijk is iedereen weer gezond
en wel terug.
Intussen hebben we op De Ark niet stil gezeten. We staan
klaar om de kinderen weer met open armen te ontvangen.
Figuurlijk dan. Want we houden de corona-maatregelen in
tact. Jammer, maar het is niet anders.
We starten met twee nieuwe gezichten: Evelien Hoekstra
(groep 3) en Marije v.d. Velde (groep 8). Als vervangers voor
het zwangerschapsverlof van Chaya Coenraad (groep 1/2b)
zijn Annemieke Houtman en Annebeth van Biert gekomen.
Zo staat er weer een fijn team.
Als team, met kinderen en ouders, kijken we er naar uit om
onze doelen voor komend jaar uit te voeren.
Zoals eerder vermeld is een van de doelen zowel leerkrachten
als kinderen eigenaar te maken van de eigen ontwikkeling en
te leren van elkaar. De samenwerking met De Kleine Ark
(Peuterschool) zal verder worden geïntensiveerd. Dat is belangrijk voor de doorgaande lijn voor de kinderen die van de
peuterschool naar groep 1 gaan.
Maar er zijn nog meer onderwerpen die onze aandacht zullen
hebben. We hopen hiervan steeds melding van te maken in
onze nieuwsbrief of via de app.

1e schooldag/thema-opening
Voor de kinderen is de 1e schooldag ook weer een beetje spannend.
Een ander lokaal, een nieuwe juf of
meester, allemaal spannende nieuwe situaties.
Dit realiseren we ons ook als team.
Daarom verwelkomen we de kinderen na een lange vakantie
met een vertrouwd gezicht. Alle leerkrachten zullen dan ook
aanwezig zijn in de hal van de school om de kinderen op te
vangen.
We openen dan met elkaar het schooljaar. Schoolbreed gaan
we de komende periode thematisch werken en de 1e schooldag wordt ook gelijk het thema geopend. Wat het thema
wordt is nog een verrassing.
De foto's delen we uiteraard met u via de app.
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Toestemmingsformulier privacy
Als school zijn wij verplicht elk jaar de
ouders/verzorgers toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s van uw
kind in onze app, op onze website, enz.
Hiervoor kunt u onze app gebruiken en
eenvoudig wel of geen toestemming
verlenen voor het plaatsen van foto’s
van uw kind.
De school ontvangt dan in een overzicht waarvoor u wel of
geen toestemming heeft verleend. Heel handig en belangrijk
voor de leerkrachten.
In de app gaat u naar ‘Formulieren-Toestemmingsformulier
privacy’.
Wij verzoeken u dit voor 7 september te hebben ingevuld.

Activiteiten
In de jaarplanning staan nog geen kampweek,
schoolreis, uitstapje, e.d. vermeld.
We zullen de ontwikkelingen aangaande corona volgen om waar mogelijk dergelijke activiteiten te organiseren.
Via de app en nieuwsbrief wordt u hierover
geïnformeerd.

Vrijwillige bijdrage
Zoals in de schoolgids vermeld vragen wij u een vrijwillige
bijdrage over te maken van €15 per kind.
Dit bedrag is voorheen met de ouders van de Mezeggenschapsraad afgesproken. Hiervan worden activiteiten betaald
die we niet via de overheid vergoed krijgen: excursies, vieringen, Kerst, Sinterklaas , etc. De kosten voor de schoolreis/
kampweek vallen hier niet onder. Deze moeten bij doorgang
apart worden overgemaakt.
U kunt €15 per kind overmaken op:
NL56 INGB 0664 3636 52 van OR De Ark.
Wij verzoeken u daarbij de naam+groep van
uw kind(eren) te vermelden.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Lekker Fit

Schoolgids

De schoolgids voor het
schooljaar 2020-2021
kunt u lezen of downloaden via de basisschoolapp (onder
‘Welkom’-klikken op het
Corona
logo of via ‘SchoolinfoOuders-Schoolgids’).
Toch nog even de een opfrisser, want we moeten ons blijven
U kunt de schoolgids ook vinden op onze website, scrollen
houden aan de RIVM-maatregelen en richtlijnen die van kracht naar de onderkant van een pagina en aan de linkerkant klikt u
zijnen volgen deze dus ook:
op ‘Schoolgids’. Dan komt u op een pagina met een toelichting
• Alle leerlingen gaan de hele week en tegelijkertijd naar
en een link om de schoolgids te downloaden.
school.
• Tussen de leerlingen is 1,5 meter afstand niet nodig;
Nog eenvoudiger? U gebruikt deze link.
• Alle volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand;
• Ouders blijven achter het lage hek en nemen daar afscheid
Fris
De Ark-app
van hun kind(eren);
• De kinderen desinfecteren hun handen bij binnenkomst en
wassen ze regelmatig met zeep;
• Iedereen houdt zich aan de bekende basishygiëne-regels
(niezen en hoesten in de elleboog);
• Kinderen uit groep 1 en 2 met verkoudheidsklachten kunnen gewoon naar school komen;
Ze staan weer te dringen
• Kinderen uit andere groepen en volwassenen met klachten
bij de deur op het plein,
die passen bij Covid-19 (zoals verkoudheid) blijven thuis;
je hoort ze al gillen
• Na schooltijd gaan alle kinderen direct naar huis of de BSO.
dat ze er zijn.

Er is deze keer zoveel informatie
vanuit Lekker Fit! dat de nieuwsbrief van Lekker Fit! apart wordt
verstuurd via de app.

Wie terugkomt uit een
oranje of rood land
vanwege een coronauitbraak, wordt dringend geadviseerd 10
dagen in quarantaine
te gaan. Dit geldt voor
iedereen boven de 12
jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school,
naar kinderopvang/BSO en aan sportactiviteiten deelnemen,
tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Als u De Ark-app heeft gedownload en een inlog heeft aangevraagd, denkt u er dan aan uw
kinderen toe te voegen aan uw
account. Dat gaat vrij eenvoudig.
Houdt de laatste 4 cijfers van het
BSN van uw kind(eren) bij de
hand.
Via dit filmpje kunt u zien hoe dit
kunt doen.
Zo ontvangt u ook berichten uit de
groep van uw kind(eren).

De ventilatie in de school voldoet aan de geldende eisen. In de
lokalen zijn meters aangebracht om de kwaliteit van de lucht
te volgen. Daarnaast zal veelvuldig worden geventileerd.

Even voorstellen

En binnen één dag
weer een vast patroon,
voor je het weet,
lijkt alles gewoon.
Ze leren en spelen,
het voelt weer fijn,
dat ze weer gillen
en dat ze er zijn.
Arie de Bruin

De nieuwe juf van groep 3. Nou dat ben ik!
Ik heet Evelien Hoekstra en al bijna 20 jaar
Een heel nieuw gezicht op de Ark! Marije juf. In die tijd heb ik vaak aan hogere groevan der Velde is mijn naam, 27 jaar en ik pen lesgegeven. Daarom heb ik nu super
woon sinds een maand in Rotterdam. Van veel zin in groep 3. Ik kan niet wachten om
2017 - 2020 heb ik in Australië en Nieuw- iedereen te zien!
Zeeland gewoond, maar door corona ben Ik zal mijn best doen de kinderen te helpen
ik terug gekomen naar dit heerlijke, vermet alle lessen. Als dat goed gaat wil ik
trouwde kikkerlandje. Het jaar zal
verder graag samen zingen, lekker spelen
er allemaal een beetje anders uitzien,
en erg veel lol maken natuurlijk!
maar ik hoop u zeker tegen te komen op Zelf ben ik getrouwd met Arjan. Ik heb een dochter van 13 en
straat of bij/op het schoolplein.
een zoon van 10. Die zelf heel gezellig zijn, en een beetje ondeugend af en toe.. naja dat mag

Even voorstellen

Hartelijke groet,
Marije

‘t Lokaal is weer schoon,
de WC ruikt weer fris,
je weet nu echt zeker
dat het over is.

Hartelijke groet,
Evelien

