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Belangrijke data
4 december
8 december
18 december

Sinterklaasfeest
Kinderen zijn om 12 uur vrij
Knutselmiddag Kerst
Kerstfeest

19 dec.-3 jan. Kerstvakantie

Sinterklaas
Afgelopen weken is druk gebeld met Sinterklaas om te vragen of hij vrijdag 4 december tijd heeft om op De Ark langs te
komen.
Gelukkig kregen we afgelopen weekend
het bericht dat hij wel wat moest schuiven
in zijn agenda, maar dat het hem waarschijnlijk gaat lukken!
Dat is fijn. Wat een goed nieuws. Zelfs in corona-tijd komt de
Sint bij ons op school.
Helaas, alléén voor de kinderen. Een intocht zoals we gewend
zijn, kan niet. Maar alle vaders en moeders begrijpen dat wel.
Nog een paar dagen wachten en dan is het zover…. Zou het
echt doorgaan? Komt Sinterklaas op tijd? Zijn de Pieten erbij?
Spannend, hoor.

Het feest wordt op één plek gevierd. De Sint en Pieten gaan
niet langs de lokalen, maar de kinderen groepsgewijs naar
hen.
Surprises worden door de kinderen zelf naar de klas gebracht.

Jarigen van december
2
4
6
8
13
16
21

Emina
Noa
Mirna
Z'leonne
Elicio
Aliza
Hira

22
23
24
28
28
29
31

Mohammed
Zixin
Selim
Deborah
Mirac
Elif
Elif

Kerstfeest
Als midden in de winter
de zon weer straalt
en als het donker is
het Licht wordt ingehaald

dan voelt elk kind
en ieder leven wezen:
hier wordt het leven
weer een dienst bewezen.
Zo kunnen kinderen iedere dag
het zonnestraaltje zijn,
zelfs in een wereld
waar angst heerst of pijn.
Arie de Bruin

Liedje (klik op plaatje voor geluid)

Viering Kerstfeest
Later deze maand hoort u hoe we op De
Ark het Kerstfeest vieren. We zijn al langere
tijd hiervoor onze plannen aan het maken.
Maar telkens moeten we toch weer overwegen of het allemaal wel kan vanwege de
corona-maatregelen.
U krijgt uiteraard bericht van ons over de
inhoud van het programma.

Fijne Feestdagen en een Gezond
2021

Juf Daisy (even) voor het laatst
Deze maand is juf Daisy voor het
laatst op school. Zij gaat na de kerstvakantie met verlof. Ook al wordt
het met een dikke buik steeds iets
zwaarder om les te geven, voelt de
juf zich gelukkig nog steeds goed.
Juf Daisy verwacht op 5 februari een
klein meisje. Als de baby geboren is dan komt zij zeker een
keer langs om haar te laten zien. Wie de juf komt vervangen
op school is nog niet bekend. Zodra we hier meer over weten
dan horen jullie het gelijk.

Groei ontdekken
Tijdens de laatste studiedag van 16 november hebben we informatie gekregen over
hoe je de groei/ontwikkeling van de kinderen zichtbaar maakt. Maar ook hoe de
kinderen hun groei zelf kunnen ontdekken.
Daarbij is het ook van belang dat er wordt
samengewerkt met behulp van diverse
werkvormen.
De leerkrachten worden hierin begeleid via
groepsbezoeken door een deskundige en juf Shirley. Deze
bezoeken worden nabesproken met betrokkenen.
Voor De Ark maken we een overzicht met onderdelen waaraan we de komende periode gaan werken. We zijn al langer
met dit onderwerp bezig. O.a. de doelenmuren aan de wanden van de lokalen zijn hiervan een voorbeeld.

Schooltandarts
DE TANDARTS KOMT BINNENKORT WEER OP SCHOOL!
Is uw kind nog geen patiënt bij ons en wil uw kind ook mee?
Dan kunt u een inschrijfformulier ophalen bij de administratie.
Meer info:
010-4116960
www.mondzorgvoorkids.nl
www.facebook.com/jtvrotterdam

Rapportgesprekken
Wat fijn dat ongeveer 2/3 van de ouders al bij een eerste keer
de app gebruikte om een tijd in te plannen voor de rapportgesprekken.
Voor ouders is dit prettig, omdat zelf een tijdstip gekozen kan
worden. Voor de leerkrachten scheelt het veel puzzelwerk om
de gesprekken in te plannen met elkaar, rekening houdend
met broertjes en zusjes.
De eerste reacties over het verloop zijn ook positief. Het contact via Teams of de telefoon was snel gelegd en de gesprekken liepen niet uit.
Kortom, voor herhaling vatbaar.

Wijziging datum studiedag
Oorspronkelijk staat de volgende studiedag gepland op maandag 4 januari, de eerste dag na de kerstvakantie.
Omdat we bij het geplande onderdeel deskundigen van buiten
de school willen inzetten, lukt die datum misschien niet.
De studiedag wordt waarschijnlijk
verschoven naar 18 januari.
U krijgt hierover zo snel mogelijk
bericht.
Houdt u de berichten via de
schoolapp hierover goed in de gaten.
Excuus voor het ongemak.

Inschrijven
Heeft u kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 3 jaar? Dan is het
tijd om uw kind in te schrijven op de basisschool. Is uw kind
nog jonger? Ook dan bent u van harte welkom om bij ons uw
kind aan te melden.
Mocht een kind tussentijds overstappen van een andere
school, dan is er nog plaats in een aantal leerjaren.
Er vindt dan overigens altijd overleg plaats tussen beide scholen, voordat besloten kan worden
of onze school de juiste onderwijsplek is.
Aanmelden kan door een afspraak
te maken met:
Shirley Westervoorde
tel. 010-4256394.

Afscheid
Vanaf 1 april ben ik werkzaam als interimdirecteur van De Ark. In die tijd heb ik de
school leren kennen als een heel warme
school, met structuur, rust, kwaliteit en een
fijn team.
Maar er bleken ook nog heel leuke kinderen
op De Ark te zitten! Ik heb ervan genoten.
Helaas zit mijn tijd er op en ga ik genieten van mijn pensioen.
De Ark ga ik zeker missen: kinderen ouders
en collega’s. Ik wens u alle goeds.
Binnenkort is meer bekend over mijn opvolging. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.
Sjaak Ligthart

Gezond eten

Pietengym

De periode rondom Sinterklaas en Kerst
kun je inzetten om gezond eten aantrekkelijk te maken. Maak het voor kinderen
net zo gewoon dat je rondom Sinterklaas
mandarijnen eet, als pepernoten en met
Kerst dat je bijvoorbeeld rode tomaatjes en groene komkommer eet, in de kleuren van Kerst.
Probeer thuis het eet- en beweegpatroon van de Lekker Fit!
school aan te houden, ook tijdens de vakanties. De kinderen
hebben de structuur om in de ochtend een stukje fruit te eten,
de dag door water te drinken en 3 keer per week te gymmen.
Op maandag 30 november hebben de kinderen tijdens de
gymles de jaarlijkse pietengym gehad.
Zoals jullie weten staat onze schooldiëtiste: Lopen over de daken, klimmen door de schoorsteen en sprinJuf Maryam altijd klaar voor alle leerling (en gen van de huizen.
Niks was teveel
ouders) om tips en adviezen over gezonde
voeding te geven. Wilt u gratis en vrijblijvend voor onze pietjes.
Na afloop kregen
een afspraak maken met haar voor uw kind? Geef dat dan
de kinderen van
door aan Juf Daisy. Zij kan dan een afspraak voor u maken.
groep 3 t/m 6 een
Pietendiploma mee
naar huis.
Eén is genoeg en klein is oké

Heb jij al een afspraak?

Mocht je toch een snoep traktatie willen geven is een verstandige keuze taai taai of (een paar) pepernoten en/of schuimpjes. Als je snoepgoed uitdeelt is het belangrijk om kleine porties te geven. Of op een prikker prikken, met een stukje mandarijn of druif erbij. Met kerst kun je natuurlijk de groente leuk
uitsteken met stervormpjes. Chocoladekransjes, banketstaaf,
kerstkrans en oliebollen bevatten veel vet en daarmee calorieën. Houd de porties dus klein. Kleed de tafel feestelijk aan en
serveer het decemberlekkers in kleine bakjes, dan zal er minder van gegeten worden.
Voorbeelden van gezonde traktaties:

Voor meer inspiratie kunt u altijd op Pinterest kijken.

Goed gedaan,
Kanjers!
Ben jij al lid van een vereniging?
Nee?? Zorg er dan snel
voor dat je op zoek gaat
naar een sport die je leuk
vind om na schooltijd te
doen. Sporten is heel goed
voor je gezondheid. Je
wordt er fit van, kunt je energie kwijt en het is ook nog eens
super leuk om te doen. Waar wacht je nog op? Bij de meeste
verenigingen kun je altijd 1 of 2 x meedoen met een gratis
proefles. Zo kun je altijd kijken of het bij je past en of je het
leuk vind om elke week te doen.
Een beetje krap bij kas? Kijk dan of u in aanmerking komt
voor het jeugdsportfonds. Zij vergoeden de contributie van
kinderen tot €200 per jaar. Het maximale inkomen voor het
aanvragen is voor een alleenstaande ouder: €1375. Voor een
gezin is dit: €1550.
Wilt u hier gebruik van maken vraag dan aan juf Daisy een
aanmeldformulier. U hoeft (behalve het invullen van de kaart)
hier verder niks voor te doen.

