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ICT-middelen thuis/Afstandsonderwijs
Covid-19 is nog niet klaar met
ons. Hoe zullen de cijfers zich
ontwikkelen? Komen er nieuwe landelijke maatregelen?
Hoe lang gaat dit nog duren?
Vragen waar niemand het
antwoord op heeft.
Het onderwijs is altijd in beweging en ook nu willen we voorbereid zijn op afstandsonderwijs. De ontwikkeling van uw kind(eren) is waar het om gaat
en door goed voorbereid te zijn zorgen we dat alle kinderen
blijven ontwikkelen.
Het kan ook zijn dat er nieuwe landelijke maatregelen komen
en de school weer voor een bepaalde periode gesloten moet
worden. Hoe gaan we daarmee om en hoe zorgen we dat we
wel zorgen voor een doorlopende ontwikkeling voor alle leerlingen, thuis en op school? Over deze situaties en vragen hebben we met elkaar, op de studiedag van vrijdag 16 oktober,
nagedacht. We willen graag met u delen dat we erover uit zijn
het contact met de kinderen heel belangrijk is, zeker als het
kind op afstand onderwijs moet gaan volgen. Daarom is het
belangrijk dat de leerkracht in dat geval digitaal het contact
kan leggen via Microsoft Teams. We realiseren ons dat het
niet vanzelfsprekend is dat ieder gezin beschikt over een tablet, computer of laptop met camera en microfoon. Dit is echter wel nodig om het gewenste contact te realiseren. Ook
kinderen zijn niet allemaal even vaardig op een computer en
in het gebruik van Microsoft Teams na de laatste lockdown.
Hier willen we hen vaardiger in maken.
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Vragenlijst Startgesprekken
Enkele weken geleden heeft u een korte
vragenlijst in kunnen vullen over uw ervaring van de startgesprekken. Dit heeft 14
reacties opgeleverd. Alle mensen die de
lijst hebben ingevuld willen we hiervoor
bedanken.
Het gemiddelde cijfer dat men gaf was
een 8,2. Een mooi resultaat.
U gaf vooral aan het benoemen van leerdoelen belangrijk te
vinden. Positief werden daarnaast de goede communicatie en
duidelijke uitleg genoemd.
Er was begrip dat we beperkt waren door de coronamaatregelen. Het was jammer dat er slechts één ouder kon
komen.
De persoonlijke informatie over uw kind(eren) vond de ene
ouder prima, van een andere ouder mocht dit wel wat meer
zijn.
Natuurlijk kunnen niet alle antwoorden hier weergegeven
worden. Weest u er zeker van dat we de opmerkingen meenemen naar volgende gesprekken.

Nationaal schoolontbijt

Vrijdag 30-10-2020 hebben de kinderen ICT-les gekregen van meester Sam over het gebruik van Microsoft Teams. Volgende week
komt hier een vervolg op, zodat de
kinderen alvast weten hoe ze moeten inloggen, bellen en chatten en
weten waar ze huiswerkopdrachten
kunnen vinden in het programma.

Op woensdag 4 november vindt
het nationaal schoolontbijt plaats.
Elke klas krijgt dan een ontbijtpakket met daarin allemaal lekkere en
gezonde spullen om een gezond
ontbijtje te maken. De kinderen
hoeven dus deze ochtend thuis niet
te ontbijten.
De school zorgt voor bekertjes,
borden en bestek.
Om een inventarisatie te maken en een plan van aanpak voor
Ontbijten is zeker voor kinderen een ontzettende belangrijke
wat nodig is om goed afstandsonderwijs te kunnen realiseren,
maaltijd van de dag. Het zorgt ervoor dat kinderen zich beter
hebben we ook u als ouder nodig. Eerder deze week heeft u
kunnen concentreren op school wat de schoolprestaties naeen vragenlijst ontvangen in de app over de digitale mogelijktuurlijk ten goede komt.
heden bij u thuis.
Daarnaast zorgt een gezond ontbijt er ook voor dat je later op
Invullen kan tot zaterdag 7 november 2020.
de dag minder ongezonde snacks gaat eten.
U kunt ook bij de vragenlijst komen door op deze link te klikken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

24 november: Oudergesprekken

Keuze Middelbare School
Zit uw kind in groep 8 dan mag
het al bijna naar de middelbare school. Heel leuk, maar welke school wordt het?
Kiezen kan best lastig zijn want
de scholen van nu verschillen
enorm van elkaar.
Afgelopen vrijdag hebben de
kinderen in de klas met de Rotterdamse Leerroutekaart hun
mogelijke persoonlijke leerroute mogen uitstippelen om te
zien hoe hun studieloopbaan eruit kan zien. Daarna is de VOGids uitgedeeld en deze hebben de kinderen ook allemaal
mee naar huis gekregen.
De VO-Gids helpt kinderen en ouders bij het vinden van de
juiste schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs (VO). Met
deze gids heeft u alle informatie bij de hand voor het vinden
van een geschikte middelbare school voor uw kind.
Voor kinderen en ouders is het ook fijn om echt kennis te kunnen maken met de nieuwe school.
Vanaf november organiseren verschillende VO-scholen open
dagen/avonden, proeflesmiddagen en/of de mogelijkheid
voor een oriëntatiegesprek.
Heeft u een school op het oog, houdt u dan ook goed de website van de desbetreffende school in de gaten.
Onder groepsnieuws van groep 8 delen wij de komende tijd
ook informatie over open dagen en proeflesmiddagen.
Succes met de keuze!

Ouderbijdrage
We hebben al van heel veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage
van €15,- mogen ontvangen.
Fijn!
Hierdoor kunnen we ook dit jaar
weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Van de vrijwillige ouderbijdragen
wordt bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Paasfeest georganiseerd. Ook als we extra materialen willen aanschaffen voor bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of andere
festiviteiten zoals het afscheidsuitje van groep 8 kunnen we
van dit geld betalen. Als u uw bijdrage nog niet heeft betaald,
kan dat natuurlijk alsnog door €15 per kind over te maken op:
NL56 INGB 0664 3636 52 van OR De Ark met vermelding van
naam+groep van uw kind(eren). Alvast bedankt!

Oudergesprekken
U bent vast benieuwd naar de
ontwikkeling van uw kind. Op 24
november staan er weer oudergesprekken gepland.
Op dit moment kunnen we u nog
niet vertellen of deze gesprekken op school of op afstand
plaats zullen vinden.
Het contact met ouders vinden we wel heel belangrijk en
daarom zal er op deze datum in ieder geval een gesprek zijn
tussen u en de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Zet
deze datum dus alvast in uw agenda. Verdere informatie over
de oudermiddag/-avond volgt zo snel mogelijk.

Verlengde leertijd voor een inhaal-/
ondersteuningsprogramma
We zijn op de woensdagmiddag gestart met het inhaal-/
ondersteuningsprogramma. Elke week van 13.00-15.30 uur
bieden we aan 15 kinderen verlengde leertijd. Dit doen we om
met kinderen, die tijdens het thuisonderwijs ten opzichte van
zichzelf minder gegroeid zijn dan normaal, weer op hun eigen
niveau te komen. Betekenisvolle activiteiten zijn het uitgangspunt en gelukkig zijn de kinderen erg enthousiast.
Van verschillende ouders krijgen we vragen over dit programma en of het mogelijk is
dat er meer kinderen deelnemen. Wij zouden natuurlijk het
liefst aan zoveel mogelijk kinderen de verlengde leertijd aanbieden. Om dit te kunnen realiseren hebben we goede begeleiding nodig voor de kinderen. Met de begeleiding die we nu
hebben kunnen we 15 kinderen goed begeleiden.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om de leertijd
verder uit te breiden en wellicht meer kinderen te kunnen begeleiden na schooltijd. Zodra hier meer over bekend is laten
we u dit natuurlijk weten. Ook dan bekijken we weer met elkaar welke kinderen het meest in aanmerking komen voor het
programma.

Doorgaande lijn voor ‘Het Jonge Kind’
Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal De Ark en de
leerkrachten van groep 1 en 2 komen regelmatig bij elkaar om
gezamenlijk thema’s voor te bereiden. Ideeën worden uitgewisseld en waar dit kan plannen we een gezamenlijke start
en/of afsluiting van het thema. Hierdoor sluit het aanbod van
de groepen 0 en 1/2 op elkaar aan en maken we gebruik van elkaars expertise.
Deze samenwerking hebben
we dit schooljaar nog meer
geïntensiveerd. Naast de gezamenlijke lesvoorbereidingen komen we om de week
bij elkaar om ook inhoudelijk te werken aan gezamenlijke doelen t.b.v. de doorgaande lijn voor het Jonge Kind. Collega’s
bezoeken elkaar elk thema in de groep om met en van elkaar
te leren. We hebben veel expertise in huis, zowel in de peutergroepen als in de kleutergroepen. Door deze expertise met
elkaar te delen zorgen we ervoor dat we als professionals blijven leren en stemmen we het aanbod en de doelen nog beter
op elkaar af. Zo werken we samen aan het optimaliseren van
een doorgaande lijn van peuter tot kleuter.

Babynieuws
Wij zijn blij het goede nieuws met u te
delen dat juf Chaya op 6 oktober moeder
is geworden van een prachtige dochter.
Haar naam is Marley. Wij wensen juf
Chaya en haar man heel veel geluk.
Juf Kimberley heeft ook een pracht van een dochter gekregen.
Haar naam is Joya Esmée en zij is geboren op 30 oktober. Wij
wensen juf Kimberley en haar gezin ook alle geluk toe.

Gezonde traktatie
Als je jarig bent dan is het natuurlijk
feest en daar hoort een traktatie bij.
Wij zijn een Lekker Fit! School en dus is
het wel de bedoeling dat de traktatie hierbij aansluit. Hier ontstaat soms nog
wat verwarring over. Onze slogan is: ‘Éen
is genoeg en klein is oké’. Dus een snoepje is helemaal geen probleem, maar houd
het bij 1 en niet te groot. Combineer het
daarnaast met een
stukje fruit en
maak er een feestje van. Op Pinterest
staan genoeg leuke ideeën dus neem
daar eens een kijkje. Heb je een leuke
en gezonde traktatie
gemaakt laat de juf of
meester dan een foto
maken zodat we je
kunnen ophangen op
de Wall of Fame. Wie
weet verschijn jij dan in het volgende themaboekje!

Drinken, de hele dag door
Genoeg drinken is heel belangrijk. Het houdt het lichaam gezond, voorkomt hoofdpijn en helpt zelf bij de concentratie in
de les. Helaas bevatten de meest populaire drankjes erg veel
suiker. Zoveel zelfs dat het lichaam het niet
opmaakt. Het teveel aan suiker maakt kinderen
druk of wordt omgezet in
lichaamsvet dat kinderen dik
maakt. Bovendien is suiker
slecht voor je tanden. Alle
kinderen hebben bij ons op school een Lekker Fit! Bidon gekregen waar ze de hele dag
uit kunnen drinken.
Om gezond te blijven heeft een kind minstens 2 grote glazen water nodig. Water kun
je extra lekker maken door er een schijfje
citroen in te doen. Een plakje komkommer
of diepvries fruit is ook heerlijk.
Het beste wat u voor uw kind kan doen is het goede voorbeeld
geven. U hoeft u kind dus geen pakje mee te geven, want ze
hebben genoeg aan water. Doet u dit wel dan graag maximaal
1 pakje.

De regenworm en zijn moeder

Er was een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,
en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon!
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,
dat is normaal, dat is gezond,
kijk naar beneden, zoals ik.
En toen? Toen kwam de leeuwerik!
Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe die naar beneden keek,
werd opgegeten (daar in Sneek).
Dus doe nooit wat je moeder zegt,
dan komt het allemaal terecht.
Annie M.G. Schmidt

Hockeyclinic
Vorige week hebben de groepen 4 t/m 8
een hockey clinic gehad van meester
René. Dit was een groot succes en de
kinderen hebben zich flink kunnen
uitleven tijdens deze gymles. Hockeyclub Delfshaven is op zoek naar enthousiaste kinderen die het leuk vinden om elke week
op de vereniging te komen hockeyen. Daarom organiseren zij op donderdag 5 en 12 november een gratis proeftraining. Alle kinderen hebben hiervoor een inschrijfformulier
gekregen. Wil je een keer meedoen? Lever dit formulier dan
zo snel mogelijk in bij je juf of meester.

