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20 september 2017

Welkom.
Inmiddels zijn de meesten al weer aardig gewend op school.
Voor de komende weken hebben we weer een paar wetenswaardigheden voor u verzameld in deze
Postduif.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
De bijbelverhalen van deze week zijn erg mooi en spannend. Hoe loopt het met het volk Israel af. Het
thema ‘Het verschil’ laat zien dat leven met de Here God een groot verschil maakt.
God is sterker dan de Farao, Hij bevrijdt Zijn volk.
Volgende week horen we hoe het verder moet, nu het volk Israel op weg is naar de vrijheid.
God wijst hen de weg, dwars door de zee en houdt de Farao op afstand. Het thema is dan ook ‘Hoe
nu verder?’
In de eerste week van oktober werken we met het thema ‘Heilig’. Het volk in de woestijn heeft het
zwaar, maar dan laat de Heilige God van zich horen in de 10 woorden als wegwijzers voor het volk.
Wat betekent ‘heilig’ eigenlijk? Daar gaan we met elkaar over nadenken.
Gebedsgroep.
Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep bij elkaar om met elkaar te bidden voor de
dingen die op school gebeuren.
Op maandagmorgen 2 oktober om half 9 bent u van harte welkom.
Voor verdere informatie over de gebedsgroep kunt contact opnemen met Lianne van Rijswijk.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Ook dit schooljaar staan er weer leuke activiteiten gepland, zoals het
schoolontbijt, Sinterklaasfeest en nog veel meer. We kunnen die
activiteiten doen dankzij de ouderbijdrage die jaarlijks door alle ouders
wordt overgemaakt.
Het is officieel een vrijwillige bijdrage en we hopen dat alle ouders bereid
zijn die bijdrage van
€ 22,50 aan de activiteitencommissie over te maken.
Wilt u uw bijdrage voor dit schooljaar weer overmaken naar rekening: NL70RABO0136850081 tnv.
De Ark – ouderraad.
Teamvergadering.
De volgende teamvergadering staat gepland op dinsdagmiddag 10 oktober. We volgen dan weer het
continurooster. De kinderen eten die middag op school en gaan om half 3 naar huis.
Wilt u een aantekening in uw agenda maken? Steeds zijn er kinderen die geen lunchpakketje bij zich
hebben.
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GGD-onderzoeken.
Maandag 25 september a.s. zal de GGD-schoolverpleegkundige op school de kinderen die in 2006 en
2011 zijn geboren voor een kort onderzoek van oren, ogen en gewicht uit de groep halen. De ouders
hoeven daar niet bij te zijn.
Kinderpostzegelactie.
Vanaf woensdagmorgen 27 september gaan de kinderen van groep
7-8 weer op pad voor de kinderpostzegelactie.
Dit jaar kunt u bestellen op het vertrouwde bestelformulier of via
de bestelapp waarover de kinderen alles weten, als ze bij u
langskomen.
Uw bestelling wordt ook niet meer door de kinderen thuisbezorgd,
maar opgestuurd.
We hopen dat u ook weer meedoet en uw postzegels en kaarten koopt.
Maandopening.
We hebben de afgelopen periode nagedacht over het koppelen van een aantal items in ons
onderwijs, waaronder ons cultuuronderwijs, de creatieve vakken en een vorm van thematisch
werken.
Daarin hebben we een opzet gecreëerd voor de middagen.
Elke maand zullen we werken vanuit een thema dat de hele maand centraal zal staan. Dat thema
wordt gebruikt in de creatieve lessen en verbonden met culturele onderwerpen.
Om dat thema maandelijks in te leiden zullen we elke eerste maandag van de maand een
maandopening houden met alle kinderen in de hal van de school.
Kinderboekenmaand.
Oktober is van ouds de kinderboekenmaand. Jaarlijks besteden
we ook op de Ark hier aandacht aan.
Op maandagmorgen 2 oktober zullen we de
kinderboekenmaand leuk starten in de vorm van een
maandopening met alle kinderen van de school in de hal.
We volgen ook dit jaar weer het thema van de Christelijke
kinderboekenmaand ‘Bibbers in je buik’.
Dit thema zal in veel lessen ook terugkomen.
In de groepen zal ook een voorleeswedstrijd worden gehouden,
waarvan op donderdagmiddag 26 oktober de voorleesfinale zal
plaatsvinden.
Gastles Tennis.
Vanuit het sportstimuleringsproject van onze gemeente wordt op maandagmiddag 2 oktober voor de
groepen 3-4-5 en 6-7-8 door de tennisvereniging in Genderen een gastles georganiseerd.
We zullen dan naar het terrein van de tennisvereniging toe gaan.
Aandacht voor het onderwijs.
In de bijlage vindt u een brief namens het bestuur van De Stroming. Betreffende de landelijke actie in
het onderwijs.
Bag2school
U hebt de zak voor de kledingactie al ontvangen. Het zou fijn zijn als u weer meedoet met onze
kledingactie en de zak(ken) op vrijdagmorgen 6 oktober a.s. aan het begin van de morgen op school
brengt.
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Afscheid.
Vorige week hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van Finn en Marit van Driel. Zij zijn
deze week op de openbare basisschool De Almgaard in Almkerk gestart. We vinden het jammer en
zullen hen missen.
We wensen hen een fijne tijd toe op de nieuwe school.
Portfolio- of rapportmap.
Wilt u de portfolio- of rapportmap (de map waarin u voor de zomervakantie het rapport hebt
gekregen) compleet aan uw kind meegeven, zodat wij er dit schooljaar weer het rapport in kunnen
bewaren.
De map moet worden ingeleverd bij de eigen leerkracht.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
Vrijdagmorgen 22 september (tot 10.00 u.)
woensdag 27 september
vrijdag 29 september
dinsdagmorgen 3 oktober
vrijdag 6 oktober

Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende en laatste Postduif zal rond woensdag 4 oktober 2017 uitvliegen.

Nieuwsbericht harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in Aalburg
Met ingang van 1 januari 2018 verandert de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Vanaf dat moment gelden voor de peuterspeelzalen dezelfde eisen en voorschriften als voor de
kinderopvang. Daardoor verandert er veel voor de peuterspeelzalen. Alle ouders die nu gebruik
maken van een peuterspeelzaal zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
Wat verandert er voor de peuters?
Voor de peuters van de bestaande peuterspeelzalen verandert er per 1 januari 2018 niets: de tijden,
de locatie, de medewerksters en het programma blijven zoals het nu is.
Wat kan er veranderen voor ouder(s) / verzorger(s)?
Voor ouders / verzorgers verandert er mogelijk wel iets: als bijvoorbeeld beide ouders of verzorgers
werken, komen zij mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Voor
andere ouders / verzorgers geldt, dat er gebruik gemaakt kan worden van een nieuwe
subsidieregeling van de gemeente.
Informatie
Wilt u nadere informatie of heeft u vragen dan kunt u terecht bij M.(Marsja) Hanstede, teammanager
Trema Kinderopvang van de peuterspeelzalen via: 0183-408444, m.hanstede@trema.org of met
H. (Herma) van de Giessen, beleidsmedewerker van de gemeenten Aalburg via: 0416-698712,
h.vandegiessen@aalburg.nl
Zie ook: www.aalburg.nl, zoekterm Harmonisatie peuterspeelzalen
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