2020
oktober

Nieuwsbrief
Nozemanstraat 16B │ 3023 TN Rotterdam
T 010-4256394 │ www.cbsdeark.com
www.facebook.com/welkomopdeark

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is gestart op 30 september. Het thema
van de kinderenboekenweken is “En toen…”en sluit aan op
het thema waar we schoolbreed aan werken.
Tijdens de kinderboekenweek staat het lezen natuurlijk centraal. Dit schooljaar doen de kinderen van groep 4 t/m 8 mee
aan een voorleeswedstrijd. De winnaars van groep 7 en 8 worden aangemeld voor de Nationale voorleeswedstrijd.
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor kinderen uit groep 7 & 8.
Kinderen nemen het tegen elkaar op tegen leeftijdsgenootjes
van andere scholen in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen
leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel
aansprekend. Is het niet fantastisch als je je schoolkampioen
mag noemen en daarna verder mag in je regio en misschien
zelfs in de provincie?
Wie weet zit De Nationale Voorleeskampioen 2021 wel op De
Ark! Voor de groepen 4 t/m 6 hebben we een mooie prijs. Wat
die prijs is dat blijft nog even een verrassing. Elke groep benoemd 1 leerling als vertegenwoordiger. Alle kinderen worden
hierbij betrokken door samen te bepalen aan welke criteria
een goede voorlezer moet voldoen. Op basis hiervan wordt als
groep een besluit genomen over wie er de klas mag vertegenwoordigen.
Ook de groepen 1 t/m 3 mogen de jury spelen. Zij krijgen
voorlezers uit de hogere groepen in de klas. Helaas kan i.v.m.
alle maatregelen er dit jaar geen boekenmarkt georganiseerd
worden. Lezen is natuurlijk altijd belangrijk en daarom houdt u
de boekenmarkt nog van ons tegoed. Hopelijk kunnen we dit
later in het schooljaar wel organiseren.

Jarigen van oktober
Jessie
Naichael
Elina
Sevdegül
Rachel
Yarez
Omaima
Tuana
Melek
Alperen
Luyson

1 oktober
2 oktober
5 oktober
7 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober

Ky-iano
Nevra
Younes
Zumra
Elif

19 oktober
22 oktober
23 oktober
26 oktober
30 oktober

Huiswerkbegeleiding Thuis in West
Thuis in West in een levendig buurthuis in
Rotterdam-Middelland. Zij organiseren diverse
activiteiten voor jong en oud, waaronder huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding is
elke donderdag van 18.30 tot 19.45 uur.
Is dit misschien iets voor uw kind? Ga gerust eens langs.
Adres:
Robert Fruinstraat 28, 3021 XE Rotterdam
Telefoon:
010-7852386
Email:
info@thuisinwest.nl
Website:
www.thuisinwest.nl

Geen uitstapjes
Dit schooljaar hadden we weer graag met de
kinderen van de bovenbouw gaan schaatsen
bij de schaatsbaan. Ook waren we al bezig
met de voorbereidingen van de sportdag met
de hele school op het strand van Hoek van
Holland. Helaas hebben wij moeten besluiten om deze uitstapjes te annuleren i.v.m. de aangescherpte maatregelen.
Veiligheid gaat boven alles.

Uw kind thuis helpen?

O, VERGETEN?

Wilt u graag uw kind helpen met zijn of haar huiswerk maar
bent u onzeker over hoe u dit het beste kunt doen? U kunt u
aanmelden voor het project “Samen leren”.
“Samen Leren” is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Het doel is
de resultaten van de kinderen op school te verbeteren door
met ouders samen te kijken wat zij
thuis hieraan kunnen bijdragen.
Wilt u meer informatie, heeft u
vragen of wilt u zichzelf aanmelden? Neem dan contact op met uw
school of de leerkracht van uw
kind.

Toestemmingsformulier privacy
Nogmaals de vraag aan u om via onze app wel
of geen toestemming te verlenen voor het
plaatsen van foto’s van uw kind.
Wilt u dat zo snel mogelijk doen? In de app
gaat u naar ‘Formulieren-Toestemmingsformulier privacy’.
Schoolfonds
Wij vragen u om uw bijdrage in het schoolfonds over te maken. 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!

Aangescherpte maatregelen
De oplopende besmettingscijfers geven aan we dat we moeten
blijven opletten en de regels hanteren.
De kinderen doen het hierin echt goed. Toch is het noodzakelijk alles nog eens op een rijtje te zetten en wat afspraken
(rondom halen en brengen) aan te passen.
Als team hebben we daarom besloten om de maatregelen nog
meer aan te scherpen.
Bestaande maatregelen zullen we handhaven, zoals;
- het extra letten op handen wassen,
- desinfecteren van de handen bij binnenkomst;
- schoonmaken van deurknoppen, toiletruimtes en tafels;
- voldoende ventileren in de school;
- vaste looproutes;
- het bewaren van 1,5 m afstand tussen collega’s onderling.

Verlengde leertijd voor een inhaal-/
ondersteuningsprogramma

I.v.m. corona zijn de scholen in maart een aantal weken gesloten.
Onderwijs op afstand was voor ons allemaal nieuw, zowel
voor de leerkrachten als voor de leerlingen. Dat is even wennen en we hebben heel veel geleerd op het gebied van zelfstandigheid en computervaardigheden.
Toch zien we bij een aantal kinderen dat zij in de tweede helft
Bij de hoofdingang moet iedereen die de school binnenkomt
een vragenlijst beantwoorden over zijn of haar gezondheid en van het schooljaar minder zijn gegroeid dan normaal. Vanuit
de overheid is er de mogelijkheid voor scholen om extra subde contacten die hij of zij heeft gehad in zijn nabije omgeving
sidie aan te vragen om kinderen te helpen weer op hun eigen
met een (mogelijk) besmette persoon. Alleen als alle vragen
niveau te komen en/of de leerachterstand in te halen.
met NEE beantwoord kunnen worden, mogen mensen naar
binnen. Uiteraard alleen noodzakelijke bezoeken op afspraak. Wij zien dit als een kans en hebben dan ook een aanvraag
gedaan voor verlengde leertijd van 1,5 uur op de woensdagmiddag in de periode van oktober 2020 tot juli 2021. We wilNieuwe of aangescherpte maatregelen zijn:
len inzetten op de cruciale leerdoelen, maar denken ook na
- Volg goed de pijlen onder de poort;
over hoe we de lessen betekenisvol en leuk kunnen maken
- Neem bij het brengen bij het lage hek afscheid en verlaat
voor de kinderen. We willen hierbij zoveel mogelijk ons eigen
direct het schoolplein (er staat altijd iemand om erop toe te
personeel inzetten.
zien dat uw kind niet meer van het plein afloopt. U hoeft hier
Helaas hebben we niet voor alle kinderen een plekje. We zijn
niet op te wachten);
momenteel aan het kijken welke kinderen ten opzichte van
-Wilt u iets doorgeven of bespreken over uw kind? Geef dit
dan voor of na schooltijd door of neem contact op met de leer- zichzelf minder zijn gegroeid in de periode van thuisonderkracht van uw kind door te mailen of te bellen naar school. Bij wijs. We maken op basis daarvan een selectie van leerlingen
die in aanmerking komen voor de verlengde leertijd. Het nihet hek zorgt dit voor een vertraagde doorloop.
veau van het kind is dus niet leidend maar de groei in ontwikOm de drukte onder de poort bij het ophalen van de kinderen keling.
Ouders van de leerlingen die wij hebben geselecteerd zullen
te voorkomen kunt u vanaf vandaag doorlopen het plein op.
komende week benaderd worden of zij hun kind willen opgeLet hierbij alstublieft goed op de pijlen en bordjes. Hiermee
ven voor de verlengde leertijd. Het liefst zouden we dit nawordt aangegeven waar u
tuurlijk aan zoveel mogelijk kinderen willen aanbieden, maar
erin en eruit kunt lopen (zie
helaas is er maar plek voor 15 leerlingen.
foto).
We sturen kinderen die niet
alleen naar huis mogen, pas
naar de uitgang als we u zien.
Van u vragen wij:
- Kom alleen, om onnodige
drukte te voorkomen;
Herfstvakantie+studiedag
- Loop bij het halen het grote plein op, waar u de ruimte heeft
om 1,5 meter afstand te bewaren. Loop zover mogelijk door
De herfstvakantie is van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23
zodat inlopende ouders erlangs kunnen en een plekje kunnen oktober. Op vrijdag 16 oktober hebben we met het team een
zoeken op het plein;
studiedag.
- Het gebied voor de ingang van de school is alleen voor de
We verwachten de kinderen allemaal weer op maandag 26
leerkrachten en kinderen. Ouders kunnen aan de kant van de
oktober. Gezond en wel!
zandbak gaan staan;
- De looproutes onder de poort moeten ten alle tijden vrijgehouden worden voor het in en uit lopen. Blijf hier alstublieft
niet stilstaan.
De kinderen blijven we zo veel mogelijk betrekken bij alle
maatregelen. Zo leren zij hiermee omgaan in het dagelijks leven.

Verdiepingstraining ‘Snappet’
Een van onze kernwaarden is:
’Onderwijs van nu’.
We gaan met onze tijd mee en in de
groepen 4 t/m 8 werken de kinderen
voor de verwerking van de leerstof
met Snappet. Voordelen
van Snappet zijn dat leerlingen meteen
feedback ontvangen over gemaakte
opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens de les direct zicht hebben op de voortgang
van individuele leerlingen en de gehele groep.
Op De Ark halen we eruit wat erin zit. Ieder kind willen we
zoveel mogelijk kansen bieden en daarom vinden we differentiatie ook heel belangrijk.
Met Snappet zijn hier heel veel mogelijkheden voor waar we
ons nog meer in willen verdiepen. Het team van de midden- en
bovenbouw is daarom
dit schooljaar gestart
met een verdiepingstraining Snappet.
Zo zorgen we dat we
weer op de hoogte zijn
van alle nieuwe ontwikkelingen en krijgen kinderen wat zij verdienen:
Onderwijs op maat!

JTV Mondzorg voor Kids

Ventileren, ventileren, ventileren…
De ventilatie op school is op
24/7 te zetten in verband
met Covid19. Zo zorgen we
voor schone lucht in het
schoolgebouw. Daarnaast
worden ook alle klaslokalen dagelijks geventileerd.

Herfst (klik op de notenbalk voor de muziek)

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m’n kind
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddestoelen, honderd op een hoop
‘k Zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mij zo’n regenbad

De Ark-app
Een verwaarloosd gebit kan grote gevolgen hebben voor een
kind: zowel op jonge leeftijd (pijn, slaap-, praat- en eetproblemen, tandartsbehandelingen met grote impact) maar ook op
latere leeftijd (groei- & leerachterstand, blijvende angst voor
de tandarts, hart- & vaatziekten, diabetes, minder zelfvertrouwen, minder kans op een leuke baan). De focus van Mondzorg
voor Kids ligt op voorlichting, instructie, preventie en behandeling en zij proberen daarbij zoveel mogelijk de ouders te
betrekken. Zij hebben jarenlange ervaring met jeugdtandverzorging en verzorgen twee keer per jaar een haal & brengservice voor basisscholen.
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de hoogst mogelijke
kwaliteit van het kindergebit zijn de praktijken modern uitgerust en werken zij nauw samen met wetenschappelijke instituten.
De missie luidt: Een gezond
gebit voor alle kinderen in
regio Rijnmond!
Gaat uw kind nog niet naar de
tandarts en/of heeft u interesse om uw kind aan te melden bij Mondzorg voor Kids?
Stuur even een mail naar de leerkracht van uw kind. Wij geven
het aanmeldformulier dan mee naar huis.

Inmiddels is de app meer dan 120 keer
gedownload.
Dat gaat echt de goede kant op.
Maar nu toch het laatste zetje: de app
koppelen aan het groepsnieuws van
uw kind(eren).
Als u De Arkapp heeft
gedownload
en een inlog
heeft aangevraagd, kunt
u uw kinderen toevoegen 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).

Nieuwsbrief Lekker Fit

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief kunt u weer
veel informatie lezen over wat
er de komende periode op de
planning staat bij Lekker Fit! Zo
vindt u het rooster voor de
schoolsportvereniging. Hebben
de kinderen afgelopen maand
weer de shuttle run test gehad
en staat er in oktober een bijzondere week op de planning. Waarom? Dat lees je hieronder.

Lekker Fit! water.
Water is de meest gezonde dorstlesser. In andere drankjes die kinderen drinken zit vaak veel suiker. Veel suiker kan leiden tot overgewicht en een slecht gebit. Zoete drankjes kunnen ook kleur – en
smaakstoffen bevatten die ongezond zijn. Bovendien is water lekker
én goedkoop. In Nederland is water uit de kraan altijd schoon, gezond en veilig. Het wordt minstens even streng gecontroleerd als
water uit flessen!
Om kinderen te stimuleren water te drinken, hebben zij in de klas
op hun tafel een eigen bidon met hun naam erop. Aan het begin
van de dag wordt deze gevuld met water. Elke week gaan alle bidons in de afwasmachine van school. Er is dus aandacht voor hygiëne!

Lekker Fit week
Van 12 tot 16 oktober (de week voor de herfstvakantie) is onze
Lekker Fit week. In deze week gaan we extra aandacht geven aan
genoeg bewegen en gezonde voeding.
Alle kinderen gaan in deze week het themaboekje van Lekker Fit
maken boordevol informatie. Ook tijdens de gymles besteden we
hier extra aandacht aan.
Daarnaast krijgen alle groepen een bingokaart van groente en fruit
die ze op kunnen hangen in de klas. Per dag mag je 1 vakje afstrepen. Is de bingokaart vol? Dan mag je met de klas 1 gymles naar
keuze bedenken. Je kunt daarnaast ook met je klas nog een hele
grote beker winnen voor de gezondste klas van de school. Waarom
zou jou klas deze beker moeten winnen??

geboden en je bent dan gewoon lid van een vereniging, maar je sport
dan wel in de gymzaal. Hier moet je dus ook voor betalen. Zou je het
leuk vinden om dit te proberen? Dan kun je gratis een proefles meedoen. Hierna kun je beslissen of je lid wordt. Mocht dit financieel niet
mogelijk zijn, vraag dan bij juf Daisy het jeugdsportfonds aan. Dit
fonds is speciaal bedoeld om kinderen te laten sporten!
Het rooster is als volgt:
Maandag: Judo
15.45-16.30: vanaf 4 jaar
16.30-17.30: vanaf 7 jaar
17.30-18.30: vanaf 10 jaar
Dinsdag: atletiek
15.45 – 16.45: groep 3/4
16.45-17.45: groep 5/6
Donderdag: Hockey
15.30-16.30: Groep 3/4
16.30-17.30: Groep 5/6
Vrijdag: Kickboksen
15.45-16.45: Groep 3 t/m 8

Schooldiëtiste
Zoals u weet worden alle kinderen 1 x per jaar gemeten en gewogen
door onze schooldiëtiste: Maryam. Aan de hand van deze uitslagen
wordt gekeken of uw kind een gezond gewicht en uithoudingsvermogen heeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er een mogelijkheid
om gratis en vrijblijvend met onze schooldiëtiste in gesprek te gaan.
Samen kijken jullie dan of er misschien wat aanpassingen gedaan
kunnen worden binnen het huidige voedingspatroon. Onze schooldiëtiste geeft tips en adviezen, maar schrijft géén diëten voor.
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u altijd contact opnemen met
onze gymleerkacht: juf Daisy.
De resultaten van onze school van alle kinderen die getest zijn:
Gezond
gewicht

Kan beter

Kan veel beter

Groep 1/2

78%

17%

5%

Groep 3

69%

23%

8%

Groep 4

62%

19%

19%

Groep 5/6

50%

10%

40%

Shuttle run test

Groep 7

80%

7%

13%

Vorige maand hebben de leerlingen bij ons op school de jaarlijkse
Shuttle Run test (oftewel: de piepjestest) gehad. Wat zo leuk is om
te zien is dat bijna alle kinderen hier helemaal voor gaan en er alles
aan doen om een zo hoog mogelijke score te krijgen. Het record is
dit jaar gelopen door: Zakaria uit groep 7 (Trap 12.5) en Sanne uit
groep 8 (Trap 10.5). Super goed gedaan allemaal!

Groep 8

44%

32%

24%
We willen natuurlijk dat onze
kinderen gezond opgroeien. Een
kind dat gezond is en gezond eet
heeft veel meer energie en concentratie om goed te kunnen
leren op school Dit moeten we
met elkaar doen!! Helpt u met
ons mee?!

Schoolsport vereniging
Zoals u in de
vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn
wij inmiddels
aangesloten bij
de schoolsport
vereniging in
onze eigen
gymzaal aan de Nozemanstraat. Dit betekent dat we dit jaar géén
naschoolse activiteit zelf aanbieden want het is de bedoeling dat er
zoveel mogelijk kinderen gaan sporten bij een ‘’echte’’ vereniging.
Bij de schoolsport vereniging worden er verschillende sporten aan-

Water
In een extra bijlage via de app
ontvangt u binnenkort een poster
met informatie over ‘Water’.
Leuk om ook eens met uw kind
door te nemen.

