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Jarigen van januari
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Alishba
Rihanna
Mehmet
Nevra
Amine
Saifeddine

23 Adam
23 Karman
25 Berat
25 Ta– Venchelly
25 Muhammed
30 Xy-Jhon

Happy New Year!
2020 is vervlogen
2021 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar!
De beste wensen voor 2021 namens het team van CBS De
Ark.

Kleutergroepen
Na de kerstvakantie is juf Chaya weer terug
van zwangerschapsverlof. Fijn dat de juf
weer terug is bij De Vlinders. Zij is er op
maandag t/m donderdag. Op vrijdag is
juf Indra bij De Vlinders.
Juf Annebeth heeft met veel plezier bij De Vlinders gewerkt
gedurende het zwangerschapsverlof van juf Chaya . Gelukkig
nemen we nog geen afscheid van haar. Juf Erica komt helaas
nog niet werken na de kerstvakantie maar juf Annebeth kan
blijven op De Ark. Zij is vanaf
januari op maandag, dinsdag en
vrijdag bij De Pinguïns. Voor de
kinderen is juf Annebeth al een
bekend gezicht omdat de kleutergroepen ook soms gezamenlijke thematische activiteiten
met elkaar doen. Op woensdag
en donderdag is juf Indra er.

Belangrijke data
4 januari
15 januari
20 januari

Start afstandsonderwijs
Studiedag (geen les online)
Start Nationale voorleesdagen

Online lessen
Vanaf 4 januari starten we het onderwijs op afstand.
We verwachten alle kinderen elke dag online. De tijden waarop uw kind in ieder geval online moet zijn in Teams voor
instructie kunt u vinden in het bericht “Update Lockdown”
onder het kopje “Schoolnieuws”.
Aanwezigheid/afmelden
Het is belangrijk dat alle kinderen thuis werken aan hun
weektaak zodat het onderwijs gewoon door kan gaan en uw
kind zich kan blijven ontwikkelen. We zijn dit keer veel beter
voorbereid op het afstandsonderwijs. De kinderen van groep
4 t/m 8 weten hoe ze contact kunnen leggen met de meester
of juf via Teams, we hebben voor de vakantie voor alle groepen materialen uitgedeeld en iedereen kan inloggen en online lessen volgen. We rekenen dan ook dagelijks op aanwezigheid en het werken op afstand van alle kinderen. Mocht
uw kind om de een of andere reden niet kunnen deelnemen
aan het afstandsonderwijs, omdat hij of zij ziek is bijvoorbeeld, dan kunt u uw kind zoals altijd voor half 9 ’s ochtends
afmelden. Er is dagelijks iemand aanwezig op school bij wie u
uw kind telefonisch kunt afmelden.
Lestijden
Dagelijks zijn alle juffen en meesters bereikbaar voor uw kind
van 8.45 –15.00 uur . Op de woensdag is dit tot 12.30 uur.
Het kan zijn dat de juf of meester even met een instructiegroepje bezig is en daarom niet direct bereikbaar is. Uw kind
kan dan een bericht achter laten in de chat op Teams. De juf
of meester doet zijn of haar best op zo snel mogelijk vragen
te beantwoorden of contact op te nemen.
Bereikbaarheid
Mocht u problemen hebben met inloggen op Teams of andere technische vragen hebben, bel dan even naar het nummer
van school. De juffen en meesters kunnen u niet helpen omdat zij lesgeven op afstand. Dagelijks is er iemand op school
aanwezig en zijn wij voor vragen telefonisch bereikbaar.

Baby op komst
Heeft u het blije nieuws al gehoord? Juf
Inge is in verwachting. In april wordt zij
moeder van haar eerste kindje. Wij wensen juf Inge een voorspoedige zwangerschap.
Onder je hart voltrekt zich een wonder.
Geniet ervan, want het is oh zo bijzonder!

De Ark wordt steeds mooier
Terwijl wij genieten van een welverdiende kerstvakantie vinden er
verschillende werkzaamheden
plaats in en om De Ark.
De deuren van de entree worden
opnieuw in de verf gezet. Het grote
logo krijgt een nieuw plekje. Deze
komt aan de muur op het grote
plein en wordt ‘s avonds verlicht.
Ook is er een start gemaakt in de hal. Het atrium krijgt meer
kleur en na de vakantie gaan we de hal verder inrichten. We
willen deze mooie ruimte meer gaan gebruiken en betrekken
bij ons onderwijs. Een idee is bijvoorbeeld het creëren van
werkplekken voor kinderen.
Helaas bent u de komende periode niet op school om even
een kijkje te komen nemen. Zodra het af is zorgen we uiteraard dat u het resultaat op een andere manier te zien krijgt in
de app.

Peuterschool De Ark
Wij werken nauw samen met Peuterschool De Ark. Op deze
manier maken we voor kinderen de stap naar de basisschool
letterlijk kleiner.
Is uw kind (bijna) 2
jaar? Schrijf hem of
haar dan snel in. Inschrijven is heel eenvoudig. Klik op de link
van de Rotterdamse
Peuterschool De Ark
om op de website te
komen. Hier vindt u
meer informatie of
kunt u uw kind direct
inschrijven.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Als nieuwe gymmeester op basisschool De Ark wil ik mij graag even
voorstellen.
Mijn naam is Robin Meijers, 32 jaar
en ik zal de gymlessen van juf Daisy
tijdelijk overnemen. Vanaf januari
tot aan de zomervakantie vervang
ik juf Daisy i.v.m. haar zwangerschapsverlof. Ik zal net als zij op
maandag, dinsdag en woensdag de
gymlessen verzorgen dus de gymdagen blijven hetzelfde.
Ik kijk er naar uit om 2021 lekker sportief samen met jullie te
starten!
Tot snel.
Meester Robin

