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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze brief wil ik beginnen met u
namens de organisatie excuses aan te bieden voor
de verwarring rond de informatie over de
ouderbijdragen.
Sinds enkele jaren worden de ouderbijdragen
bovenschools geïnd, met behulp van een
betalingsysteem. Dit biedt grote voordelen (zoals
het betalen met iDeal), en het systeem heeft eraan
bijgedragen dat meer ouders een bijdrage hebben
gedaan. Dat is fijn! Want daardoor kunnen we door
blijven gaan met het organiseren van diverse mooie
activiteiten.
Het lastige is dat de diverse scholen, diverse
wensen hebben. Zo was het onze wens dat u
omstreeks 1 oktober (rond de uitkering van de
kinderbijslag) een betalingsverzoek zou krijgen van
alle soorten ouderbijdragen. Andere scholen wilden
echter het schoolreisje en kamp pas later innen. En
daarbij is voor De Ark iets mis gegaan.
Op dit moment heeft u (per kind) voor twee
bijdragen een betalingsverzoek ontvangen:
-

Bijdrage voor activiteiten & feesten € 25,00
Per leerling (leerjaar 1-8)
Bijdrage voor de pauzevervanging € 50,00
Per leerling (leerjaar 1-8)

Half januari (wederom na uitkering van de
kinderbijslag) ontvangt u het betalingsverzoek
voor:
-

Bijdrage voor het schoolreisje € 25,00
Per leerling (leerjaar 1-7), of:
Bijdrage voor het schoolverlaterskamp € 90,00
Per leerling (leerjaar 8)

We vragen u deze vrijwillige (bij schoolreis en kamp
niet-vrijblijvende) bijdragen deels nu en deels in
januari te voldoen…
Met vriendelijke groet,
Benjamin Pel
Directeur De Ark

-1-

Komende activiteiten:
Vr. 15 november:
Lootjes trekken
stamgroepen Blauw en Paars

s

Wo 27 november:
Dansworkshops stamgroepen Rood, Geel, Groen
Bekijk de volledige kalender vanaf nu in het
Ouderportaal van De Ark. Zie volgende pagina!
Juf Els met pensioen. Een dankbericht…
Lieve kinderen en ouders,
Wat hebben jullie er met elkaar een schitterend
afscheid van gemaakt!! Het was werkelijk fantastisch,
ik heb er vanaf de eerste tot de laatste minuut van
genoten.
Zo'n overweldigende dag had ik niet verwacht. Wat
hadden jullie veel uit de kast gehaald! Het begon
natuurlijk al met de prachtige jeep, het warme welkom,
de FANTASTISCHE LIPDUB waar jullie energie vanaf
spatte, de gezellige bezoekjes aan de klassen, de
receptie, de lieve woorden en knuffels…..het kon niet
op!
Ik geniet nu thuis na van al die mooie momenten,
midden tussen de bloemen, kaartjes, tekeningen,
cadeautjes en de vele mooie herinneringen aan het
feest.
Ik hoop jullie weer eens tegen te komen, want ik mis
jullie nu al!
Liefs van juf Els
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Ouderportaal gaat live!
In de vorige nieuwbrief
(https://deark.link/nb1920nr08) hebben wij u
geïnformeerd over onze nieuwe app (ouderportaal).
Na een korte testperiode gaan we deze week live!
U ontvangt deze week, per kind, een brief met uitleg
en inlogcodes. We bundelen de brieven per gezin,
en geven deze aan de oudste leerling van het gezin
mee. Elke ouder maakt een eigen account aan,
waaraan de leerlingen worden gekoppeld.
Voedt u uw kinderen gescheiden op? Dan verzoeken
wij u de inlogcodes zelf te delen met uw ex-partner.
De leerlingcodes kunnen aan meerdere ouderaccounts worden gekoppeld.
U kunt de handleiding van SchoolWapps 2.0 alvast
lezen via https://deark.link/hlsw1019.
Wat vindt u in de app?
Allereerst is er de Tijdlijn. Op de
tijdlijn leest u belangrijke, leuke
berichten voor de hele school of
specifiek voor de jaargroep(en)
van uw kind.
De tijdlijn zal binnenkort de
nieuwsbrief vervangen.
Nieuwsberichten (eventueel
aangevuld met bijlagen) vindt u
dan voortaan in ons
ouderportaal.
In de kalender vindt u vanaf nu
de agenda van de school als
geheel, en soms per jaargroep.
Zo ziet u alleen de zaken die
voor u van belang zijn.
De modules berichten en
gesprekken hebben wij nog
onvoldoende getest. Over hoe
we die gaan gebruiken,
informeren wij u later over.
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Privacyinstellingen
Via het ouderportaal is het
mogelijk uw privacyvoorkeuren door te geven.
Voorheen deden wij dit per
brief. Het doorgeven via ‘de
app’ is minder
arbeidsintensief. Wij
verzoeken u in het portaal
antwoord te geven op de
privacy-vragen die worden
gesteld. Vult u hierbij
hetzelfde in als u eerder op
papier heeft gedaan!
Past u uw voorkeuren
bewust aan, omdat u zich heeft bedacht? Geeft u dit
dan even door aan onze secretaresse, mw. Marjon
Berendse (m.berendse@arkheemskerk.nl).
Let op! Voedt u uw kinderen gescheiden op?
Overlegt u dan met uw ex-partner voor u de
instellingen opslaat.
In ontwikkeling
De komende tijd zal het gebruik van het
ouderportaal zich ontwikkelen. Wij gaan ons best
doen u niet te veel te ‘spammen’, en tegelijk u
regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten
en nieuws.
In 2020 zullen ook onze website en de
informatieschermen worden vernieuwd.
Download nu Schoolwapps 2.0!
(Is uw telefoon helaas te oud?
U kunt het portaal ook benaderen via
www.schoolwapps.net)
Veel plezier met het ouderportaal!
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Aangepast rooster i.v.m.
afwezigheid mw. Jenny Beemster
Zoals u wellicht heeft meekregen is mw. Jenny
Beemster afgelopen week ziek thuis geweest.
Vooralsnog zal zij ook komende week niet voor de
klas staan. Op 19 november wordt mw. Beemster
geopereerd aan haar voet. Dit was al eerder
gepland. Helaas valt e.e.a. nu samen, wat concreet
betekent dat mw. Beemster naar verwachting de
komende drie weken niet beschikbaar is om les te
geven. Mw. Linda Snoek en mw. Jolanda Mooij
zullen de stamgroeptijd voor hun rekening nemen.
Ook voor andere leerlingen zal de afwezigheid
merkbaar zijn. Meester Olof de Wit is de hele
periode in stamgroep Paars. De workshops van
mw. Beemster worden door diverse leerkrachten
vervangen of samengevoegd met andere
workshops.
We hebben voor komende weken een aangepast
rooster gemaakt. Doordat mw. Beemster eerder
afwezig is dan verwacht, is het helaas nog niet
gelukt dit in sCoolsuite (het digitale rooster) aan te
passen. We hopen op uw begrip, en vragen u met
uw kind(eren) te bespreken dat de lessen komende
week dus iets anders zullen verlopen dat in
sCoolsuite staat. Uiteraard bespreken de
leerkrachten dit óók met de kinderen.
Tot slot. De coachgesprekken die mw. Beemster
voor deze week had gepland gaan niet door. U
wordt t.z.t. uitgenodigd voor een nieuwe afspraak.
Voor dagelijkse vragen kunt u terecht bij mw.
Snoeck (ma, di, wo) en mw. Mooij (do, vr).
Bij zorgvragen kunt u terecht bij mw. Post
Uiterweer (di, wo, do.).
Zie ook http://deark.link/bereikbaarheid.

Vooraankondiging: Kerstontbijt
Op donderdag 19 december vieren
we ons jaarlijkse kerstfeest. Dit jaar
willen we de dag starten met een
Kerstontbijt.
We hanteren die dag aangepaste schooltijden:
7:50 uur; deur open
8:00 uur; Kerstontbijt
14:00 uur; School uit*
18:30 uur; Lichtjestocht van school naar de kerk
+ Kerstviering voor alle leerlingen en hun ouders
* Heeft u geen opvang tot 14:30 uur, dan vangen wij
uiteraard uw kind(eren) tot 14:30 uur op.

Basketbaltoernooi
Op maandag 30 december, in de
kerstvakantie, wordt er in Zwem – en
Sportcentrum De Waterakkers een
basketbaltoernooi gehouden voor
leerlingen uit leerjaar 5, 6 en 7 en 8.
Het toernooi is van 09.00-17.00 uur.
Leerlingen van De Ark kunnen zich hiervoor
aanmelden! Mw. Pieck heeft nog geen aanmeldingen
ontvangen.
Toch interesse? Lees dan snel nieuwsbrief 8
(https://deark.link/nb1920-nr08) nog een keer.
A.s. woensdag moeten wij ons opgeven.
We krijgen weer schoolfruit!
Vanaf 13 november krijgen uw kinderen
weer 20 weken lang, op school, gratis
drie stuks groente en fruit per week.*
De Ark doet namelijk mee aan EUSchoolfruit!
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn
vanaf 13 november dan ook weer
groente- en fruitdagen! Koeken etc. blijven die weken
thuis. Lust uw kind iets niet? Dan hopen we natuurlijk
dat hij/zij proeft van wat er wordt uitgedeeld. Geeft u
eventueel een vervangend stuk fruit mee.
Deze week ontvangen de leerlingen:
woensdag: Kaki
donderdag: Appel
vrijdag: Waspeen
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