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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Ark heeft een schoollied!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan
het eerste echte schoollied van De Ark!

Voor de clip vragen wij uw extra aandacht!
Enige tijd geleden bent u gevraagd om
toestemming te geven voor het publiceren van
foto’s en video’s.

Zonder dat de leerlingen het wisten hebben zij
een belangrijke bijdrage aan de tekst geleverd.
Een poosje geleden hebben we de leerlingen
gevraagd op te schrijven of te vertellen wat zij
mooi vinden aan De Ark. Waar zijn ze trots op?
Welke kernwoorden passen bij De Ark?
Met al die woorden zijn tekstschrijvers aan de
slag gegaan, en hebben een liedtekst
geschreven. Hierna is de muziek gecomponeerd
en is het lied opgenomen.
De kinderen hebben het lied vandaag voor het
eerst mogen horen. Maar, we houden het lied
graag voor u en ‘de buitenwereld’ nog even als
verassing geheim, om het lied bij de opening van
De Ark-dag (woensdag 6 maart) aan u te
presenteren.
Op vrijdag 25 januari zullen alle leerlingen een
workshop krijgen waarin ze het lied aangeleerd
zullen krijgen. De dagen erna wordt het lied in de
stamgroepen geoefend.
Op vrijdag 8 februari krijgen alle groepen een
dansworkshop, om de bijpassende dansjes in te
studeren.
Op donderdag 14 februari wordt er gefilmd, om
van het schoollied een echte clip te maken! Voor
de clip zullen de leerlingen gefilmd worden
tijdens gewone lessen en schoolactiviteiten, het
buiten spelen, de gymles, etc. Uiteraard zullen zij
ook zingen en dansen. Op 6 maart zal de clip op
Youtube en Facebook ‘live’ gaan.
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Formulier, zie: https://deark.link/2018publicaties
Als u géén toestemming heeft gegeven om foto’s
en video’s te publiceren op:
o op de website van de school (zichtbaar voor alle
bezoekers van de website)
o op social media accounts van de school (openbaar)
dan zullen wij uw kind niet mee laten doen in de
clip.
Wij kunnen ons echter voorstellen dat u het toch
leuk vindt als uw kind te zien is in de clip van het
schoollied. Daarom willen wij u de kans geven uw
eerder genomen besluit te herzien.
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Als u uw besluit wilt herzien, download u dan het
formulier via eerdergenoemde link (of haalt u
deze op, op school), en levert u deze ingevuld en
ondertekend in bij de directie of secretaresse.
Denkt u eraan dat beide ouders (mits ouders
gezag hebben) het formulier ondertekenen.

Verder in deze nieuwsbrief:

Wij willen benadrukken dat het u vrij staat om
wel of geen toestemming te geven. Onze ervaring
is echter ook dat ouders achteraf spijt hebben
van hun eerder genomen besluit, omdat ze hun
kind toch graag aan een bepaalde activiteiten
hadden laten meedoen. Vandaar dat wij u in deze
brief de keuze nogmaals willen voorleggen.

p.4

Kleding
Het lijkt ons leuk als de kinderen er in de clip
extra feestelijk uitzien, en dat zij kleding dragen
in de kleur van hun stamgroep.
Uitnodiging
Tot slot willen wij u alvast van harte uitnodigen
om de presentatie van het schoollied en de clip,
en daarmee de opening van De Ark dag 2019 bij
te wonen. Reserveert u woensdag 6 maart in uw
agenda? Meer informatie over De Ark dag volgt
later.
Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega’s,
Benjamin Pel
Directeur De Ark
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Buitenschoolse activiteiten:
Voorleesuurtje en sport op het plein.
Afwezigheid mw. Jenny Beemster
Toetsen van het LOVS:
Komende weken toetsweek!
Nieuwsbericht van Welschap:
BSO De Ark gaat open!

p.5

Van Sport-Service Kennemerland:
Gratis sportles Gezonde Leefstijl
Vakantierooster volgend schooljaar

p.6

Veldvoetbaltoernooi
Korfbaltoernooi:
Maandag aanmelden!

nieuwsbrief
2018/2019 – nr. 13
Steve JobsSchool De Ark | www.arkheemskerk.nl
Elbestraat 4, Heemskerk | Postbus 40, 1960 AA Heemskerk

s

Vanaf vrijdag 1 maart, 14:30-15:30 uur wekelijks
een sportuur voor leerjaar 6/7/8.

Afwezigheid mw. Jenny Beemster
Zoals u misschien al weet, zal ik vanaf 23 januari
een tijdje afwezig zijn. Dit heeft te maken met een
geplande operatie aan mijn voet. Na deze operatie
moet ik een periode rust houden. Hierna hoop ik er
(met krukken) weer gewoon te kunnen zijn. Tijdens
mijn afwezigheid zal stamgroep Blauw les krijgen
van dhr. Olof de Wit. Mochten de ouders van
stamgroep Blauw tijdens deze periode vragen
hebben over de leerlingen of de toetsen die zij deze
periode maken, dan wil ik u graag doorverwijzen
naar mw. Mieke van Krugten (di, wo, vr). Bedankt
voor uw begrip, en tot snel.
Met vriendelijke groet,
Mw. Jenny Beemster

Voorleesuurtje
Nieuw is het voorleesuurtje voor peuters en
leerjaar 1/2 dat start op maandag 28 januari,
14:30 – 15:30 uur, in/bij onze eigen bibliotheek
op school.

Om de bovenbouw goed te bezetten tijdens de
afwezigheid van mw. Beemster zullen we intern
e.a.a. schuiven: Mw. Linda Snoeck en dhr. Olof
de Wit zullen deze weken samen zorgdragen voor
de bovenbouw. Hun werkdagen zijn die periode:

Buitenschoolse activiteiten
De komende maanden bieden we weer
bijzondere buitenschoolse activiteiten aan!
Sport op het plein
Wegens succes bieden we, tussen de
voorjaarsvakantie en de zomervakantie, in
samenwerking met Sport Service, weer ‘Sport op
het plein’ aan:
Vanaf donderdag 28 februari, 14:30-15:30 uur
wekelijks een sportuur voor leerjaar 3/4/5.

Tijdens het voorleesuurtje zal onze
leesconsulente interactief voorlezen, en zullen er
verwerkingsactiviteiten zijn, speciaal voor onze
jongste leerlingen. Ook broertjes/zusjes,
neefjes/nichtjes of buurkinderen zijn van harte
welkom. Voor de ouders is er koffie/thee.
Lees ook de flyer over de activiteiten via
https://deark.link/bredeschool2019

Ma 21/1
Di 22/1
Wo 23/1
Do 24/1
Vr. 25/1

Paars
Olof de Wit
Olof de Wit
Linda Snoeck
Linda Snoeck
Linda Snoeck

Blauw
Jenny Beemster
Jenny Beemster
Olof de Wit
Olof de Wit
Olof de Wit

Ma. 28/1
Linda Snoeck
Olof de Wit
Di. 29/1
Linda Snoeck
Olof de Wit
Wo. 30/1
Linda Snoeck
Olof de Wit
Do. 31/1
Linda Snoeck
Olof de Wit
Vr. 1/2
Linda Snoeck
Olof de Wit
Onder voorbehoud dat er geen andere afwezigen zijn.

Wij danken mw. Snoeck en dhr. De Wit voor hun
flexibiliteit en wensen mw. Beemster heel veel
sterkte bij de operatie en een spoedig herstel toe!
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Toetsen van het LOVS
De komende weken
zullen we bij al onze
leerlingen toetsen van
het Cito Volgsysteem
(LOVS) afnemen. We toetsen de vakken Rekenen
en Wiskunde, Begrijpend lezen, Woordenschat,
Technisch lezen, en Spelling.
De toetsen zijn bedoeld om uw kind gedurende
acht jaar te volgen, om het onderwijsaanbod van
uw kind goed af te stemmen en om het
onderwijsaanbod van de school te evalueren en
eventueel bij te stellen. Daarnaast worden de
resultaten gebruikt om met ons bestuur in
gesprek te gaan over de resultaten van de
school.
De toetsperiode duurt twee weken, met een
mogelijke uitloop. Wij vragen u hier rekening mee
te houden met afspraken voor de tandarts,
dokter, etc. Hoewel we niet de hele dag aan het
toetsen zijn, willen we u vragen deze – als een
afspraak nodig is – na schooltijd te plannen. Kan
dat echt niet? Overleg dan met de leerkracht hoe
laat de toetsen zijn afgelopen, zodat de afspraak
in ieder geval niet tijdens de toets is.
Wij leren de kinderen dat zij op de toets mogen
laten zien wat ze kunnen. Om dat te kunnen doen
is het belangrijk dat de kinderen uitgerust aan de
toets kunnen werken. Houdt u hier rekening
mee?
Nóg belangrijker is, dat leerlingen ontspannen
aan de toets kunnen werken. Hun best doen is
goed genoeg. Laten we verder de druk zo laag
mogelijk proberen te houden.
Tijdens één van de aankomende coachgesprekken ontvangt u de uitslagen van de
toetsen. Hoe u deze rapportage kunt lezen, kunt
u vinden in de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’
van Cito, via http://deark.link/cito-f14
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Let op!
Tijdens de toetsweken
hebben de leerlingen
gewoon hun iPad mét
oortjes of koptelefoon
nodig!

Nieuwsbericht
BSO De Ark
Januari 2019

Beste ouders, verzorgers,
Per aanstaande maandag (21 januari) gaat BSO
De Ark open! De kinderen die nu gebruik maken
van de opvang bij BSO Ratatouille, stappen per
maandag over naar de BSO binnen basisschool
De Ark. Het team heeft er zin in en kijkt uit naar
de nieuwe plek.
Mocht u interesse hebben in een rondleiding of
bent u nieuwsgierig naar de locatie, u kunt altijd
even een kijkje komen nemen. De locatie is
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 14 tot 18.30 uur. U bent van harte
welkom.
Hebt u opvang nodig? Neem dan contact op met
de klantenservice kinderopvang T 0251-245464.
Meer informatie kunt u vinden op onze site
www.welschapkinderopvang.nl.
Met vriendelijke groet, namens team BSO De Ark,
Tessa van der Linden
Tessa.vanderlinden@welschap.nl
06-13558144
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Van onze partner: Sport Service Kennemerland
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Kinderen die in Heemskerk wonen en in groep 5
t/m 8 van het basisonderwijs of de 1e klas van
het VO zitten, kunnen meedoen met de gratis
sportles Gezonde Leefstijl. De sportles is voor
kinderen die willen werken aan een gezonde
leefstijl en een goed gewicht. Team Sportservice
Kennemerland nodigt kinderen die in de
doelgroep vallen van harte uit voor een proefles.
In de brief vindt u meer informatie over dit
project en kunt u lezen hoe u uw kind kunt
aanmelden. Door HIER te klikken gaat u direct
naar de website van Team Sportservice
Kennemerland.
Sportieve groeten,
Team Sportservice Kennemerland
Zie ook de flyer via
https://deark.link/20190115sps
En de website via
https://deark.link/20190115sps2

Vakantierooster volgend schooljaar
Hieronder vindt u het vakantierooster van 20192020. Wij informeren u hierover nu alvast, zodat
u hier rekening mee kunt houden in uw eigen
agenda.
De vakanties zijn op bestuurlijk niveau
afgesproken, dus geldend voor alle basisscholen
in de omgeving **.
Herfstvakantie: 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie: 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie: 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Paasweekend: 13-04-2020
Meivakantie: 25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart: 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren: 01-06-2020
Zomervakantie: 04-07-2020 t/m 16-08-2020
Behalve deze vakanties zullen er een aantal
roostervrije dagen worden ingepland. Deze dagen
worden, waar mogelijk, gekoppeld aan een
vakantie. Zodra deze dagen bekend zijn, zullen
wij die publiceren in onze nieuwsbrief en op onze
website.
** Primair onderwijs - voortgezet onderwijs gemeenten
Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum (Limmen en
Akersloot), Uitgeest

De kerstvakantie, de eerste week van de
meivakantie en de zomervakantie zijn door de
overheid als verplichte vakanties
voorgeschreven. De herfst- en voorjaarsvakantie
alsmede de tweede week van de meivakantie zijn
conform de adviesdata van het ministerie.
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Veldvoetbaltoernooi voor leerlingen
in leerjaar 7 en 8

Korfbaltoernooi voor de leerlingen
in leerjaar 3, 4, 5 en 6

Op woensdag 3 april 2019 vanaf 13.30 uur wordt
er bij de sportcomplexen ADO’20 (De Vlotter) en
Odin ‘59 (Hoflaan) een veldvoetbaltoernooi
gehouden. Ook is er een penalty bokaal, waar één
jongen én één meisje per school aan kan
deelnemen.
Een jongensteam bestaat uit 11 spelers en 4
wissels en een meisjesteam bestaat uit 7 spelers
en 2 wissels
Ook hebben wij ouders/opa’s/ ooms etc. nodig
voor begeleiding voor elk team.

Op donderdag 21 februari (in de
voorjaarsvakantie) van 12.00-17.00 uur wordt er
in Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers een
korfbaltoernooi georganiseerd.
Leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 mogen zich
aanmelden voor dit toernooi.
Een team bestaat uit minimaal 2 jongens en 2
meisjes.

Wij moeten ons als school vóór 15 februari
inschrijven. Het is daarom belangrijk om te weten
of we teams kunnen vormen en wie de leerlingen
daarbij kan begeleiden. Per team is er één ouder
nodig om te begeleiden.
Wilt/ mag uw kind meedoen, en/ of kunt u helpen,
wilt u dan onderstaand strookje vóór 13 februari
getekend inleveren bij Mevr. H. Pieck.
N.b.
• Ook als u zelf niet mee kunt, realiseert u zich
dan wel dat het toernooi onder de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders valt.
• Wij kunnen alleen inschrijven als er
voldoende ouderhulp is.
_________________________________________________
0 Ja, mijn zoon/dochter
(Naam)_________________________________(lrjr____)
mag meedoen aan het veldvoetbaltoernooi
0 Ja, ik wil begeleider zijn bij het
veldvoetbaltoernooi
Naam ouder(s): ________________________________
Handtekening: ________________________________

Wij moeten ons als school uiterlijk 22 januari
inschrijven. Het is daarom belangrijk om te weten
hoeveel teams wij kunnen vormen en wie de
leerlingen daarbij kan begeleiden.
Wij zoeken, behalve enthousiaste spelers, voor
elk team ook een begeleider die de leerlingen
tijdens de wedstrijden willen begeleiden. Echter
is het niet mogelijk om zonder oudercoach(es) te
kunnen meedoen (dit mag natuurlijk ook een
sportieve opa, oma, oom etc. zijn!)
Wilt/ mag uw kind mee doen, wilt u dan een
getekend briefje uiterlijk maandag 21 januari
inleveren bij Mevr. H. Pieck.
N.b.
• Ook als u zelf niet mee kunt, realiseert u zich
dan wel dat het toernooi onder de eigen
verantwoordelijkheid van de ouders valt.
• Wij kunnen alleen inschrijven als er
voldoende ouderhulp is.
_________________________________________________
0 Ja, mijn zoon/dochter
(Naam)_________________________________(lrjr____)
mag meedoen aan het veldvoetbaltoernooi
0 Ja, ik wil begeleider zijn bij het
veldvoetbaltoernooi
Naam ouder(s): ________________________________
Handtekening: ________________________________
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