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Als nieuwe leerkracht  groep 4 op de 
basisschool De Ark wil ik mij graag 
voorstellen. Mijn naam is Mavis Land-
veld. Ik woon in Rotterdam. Werken 
binnen het onderwijs geeft mij veel 
energie. Ik werk al heel wat jaren in 
het onderwijs. In mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om te lezen, naar muziek te 
luisteren en te reizen. Ik heb er veel 
zin in om  dit jaar samen met de kin-
deren en de ouders/verzorgers te 
zorgen voor een leuk jaar. 

Jarigen van maart 
1  Eritson 25  Safouan 

7 Yusuf 28 Alina 

12  Berat   

12  Berkay   

15  Christian   

21  Kerem   

22  Umut   

Belangrijke data 

22 maart studiemiddag de  
  kinderen zijn om 12 uur    
  vrij 
28 februari            zomertijd  
 
De studiedag van 23 maart zal komen te  
vervallen 
 
23 maart oudermiddag/avond 
24 t/m 26 maart oudermiddagen 

Even voorstellen  1/2B  Elif 

3 Melih 

  

  

Welkom op De Ark! 

Schoolfonds  

Indien u u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald 
heeft,  wilt u dit dan alsnog doen? 
Hiervan kunnen wij  leuke extra’s 
doen zoals de paasviering en andere 
leuke activiteiten met de kinderen. 
Het bedrag is € 15,00 per schooljaar.  
U kunt dit overmaken op IBAN: 
NL56INGB 0664 3636 52 t.n.v. OR 
CBS De Ark.  

Verlof 

Beste ouder(s), 
 
Eind maart ga ik met verlof, want 
eind april komt de kleine meid.  
Ik ga de lieve kinderen uit groep 
4 enorm missen. We hebben een 
superleuk jaar gehad, ondanks de 
corona. We hebben keihard ge-
werkt, veel geleerd en gedanst in 
de klas.  
Juf Mavis komt per 1 maart mee-
lopen om te zorgen dat we alles goed kunnen overdragen.  Zo 
kunnen de kinderen vast wennen aan juf Mavis en kan juf 
Mavis kennis maken met de kinderen.  
Zodra het kan kom ik natuurlijk met de baby naar school om 
even kennis te maken.  
 
Groetjes Juf Inge  



3 maart tot en met 9 mei zijn de leesweken van de Kinderju-
ry. Daarna gaan we stemmen! 
Er worden in deze periode boe-
ken geselecteerd per bouw om 
mee aan de slag te gaan. De kin-
deren mogen de boeken op 
school of thuis lezen. Zij geven 
vervolgens hun mening over het 
boek. Uiteindelijk wordt er ge-
stemd en komt er per bouw een 
boeken top 3 uit. Ook gaan de 
leerkrachten stukjes voorlezen uit 
de geselecteerde boeken om deze 
boeken te promoten, zodat kin-
deren enthousiast worden van de 
boeken. Laten we er met elkaar een gezellig leestijd van ma-
ken!  
 
Al met 15 minuten lezen per dag verbeteren de lees-
prestaties van uw kind. Ze vergroten hun woorden-
schat, hun concentratievermogen, en hun school-
prestaties gaan omhoog. Bovendien vinden jonge 
kinderen lezen leuk. 

Leesweken Kinderjury 

Deze weken zijn we  vanaf groep 3 
gestart met de Cito toetsen.  
We  kijken waar de kinderen op dit 
moment staan in hun ontwikkeling 
en wat hebben ze nodig op het 
gebied van spelling, rekenen, tech-
nisch lezen en begrijpend lezen.  
Het is elke dag belangrijk dat kin-
deren uitgerust naar school ko-
men, dus ook nu!  
Zorg daarom voor een goed ontbijt 
en voldoende nachtrust.   

Cito toetsten 

8 maart mogen de kinderen van groep 8 een proeftoets ma-
ken. Ze mogen de proef-
eindtoets maken om hen 
voor te bereiden op de ech-
te eindtoets. Met de 
proeftoets maken ze kennis 
met deze manier van toet-

Proef eindtoest 

Studiedag 23 maart vervalt 

23 maart stond er ook een studiedag gepland. Deze komt 
ook zijn geheel te vervallen en hebben de kinderen gewoon 
les. Dit betekent dat we dus alleen 22 maart  een studie-
middag hebben. De kinderen hebben in de ochtend les tot 
12.00 uur. ‘s middags zijn ze vrij. 23 maart is de school ge-
woon open. 

Studiemiddag Cruciale leerdoelen 

3 maart hebben alle leerkrachten een studiemiddag. We 
starten met een scholingstraject over cruciale leerdoelen. 
Zeker in deze tijd, na een lockdown waarin kinderen onder-
wijs op afstand hebben gehad , willen we precies weten 
waar zij staan in hun ontwikkeling en wat zij nog nodig heb-
ben.   

We gaan werken 
met een nieuw 
onderwijsplan-
systeem waarin 
we alle kinderen 
nog beter kun-
nen volgen en 
vervolgaanbod 
op maat kunnen 

plannen. Dit systeem zorgt voor een doorgaande ontwikke-
lingslijn van groep 1 t/m 8. Het is belangrijk dat het onder-
wijs goed aansluit op wat kinderen nodig hebben.  Middels 
dit scholingstraject hopen we dan ook nog beter te kunnen 
volgen en aansluiten op de onderwijsbehoefte van de kin-
deren. Zo groeien de kinderen niet alleen, maar halen we 
alles eruit wat erin zit! 

Week van de Lentekriebels 

15 t/m 19 maart is de week 
van de Lentekriebels. Dit is 
een nationale projectweek 
in het basisonderwijs. Scho-
len besteden in deze week 
aandacht aan weerbaarheid, 
relaties en seksualiteit. Zo 
laten we verplichte thema’s 
als “Weerbaarheid” en 

“Lichaam en zelfbeeld”, jaarlijks structureel terugkomen in 
ons onderwijsprogramma.  
Door al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan deze on-
derwerpen krijgen kinderen betrouwbare informatie, leren ze 
vragen stellen, ontwikkelen ze normen en waarden, worden 
ze weerbaarder en leren zij respectvol met elkaar omgaan. 
Op een laagdrempelige manier besteden we hier in groep 1  
t/m 8 aandacht aan. Bij seksuele vorming moet u ook denken 
aan zaken als het aangaan van vriendschappen, verliefd wor-
den en pubertijd. 




