DE POSTDUIF

5 september 2017

De scholen zijn weer begonnen
Dit is de eerste Postduif van het schooljaar 2017-2018.
Na zes weken vakantie zijn we vorige week weer gestart.
In de vakantie hebben de juffen alle voorbereidingen getroffen om weer te kunnen
beginnen. Gelukkig was er voor alle kinderen weer een plekje geregeld.
Voor een aantal kinderen was het starten in de nieuwe groep of op de nieuwe school
wel heel spannend, maar gelukkig hebben de meesten een fijne start gemaakt en
kijken we terug op een fijne jaaropening met alle kinderen en veel ouders.
We hopen op een fijn schooljaar met elkaar.
Bijbelverhalen.
Deze week zijn we gestart met de verhalen over Mozes. De farao is bang dat het volk Israel te groot
wordt. Hij probeert het volk klein te houden. Maar God heeft andere plannen.
Zo wordt Mozes gered door de dochter van de farao. Het thema is dan ook ‘Gered!’.
Volgende week volgen we Mozes die opgroeit en bemerkt dat hij eigenlijk bij het volk Israel hoort.
Mozes krijgt een moeilijke opdracht, maar gaat die wel uitvoeren. Het thema is ‘Vol vuur’.
Deze verhalen kunt u thuis ook nog eens vertellen of lezen in de eerste hoofdstukken van Exodus.
Vacature directeur.
In de zomervakantie heb ik voor een halve weekomvang een functie als algemeen directeur voor de
schoolvereniging CBS Molenwaard aangeboden gekregen. Ik ben daar erg blij mee en zie in deze
functie een mooie uitdaging voor de komende tijd.
Deze benoeming heeft de planning die voor de vakantie was afgesproken, weer doen veranderen.
Aanvankelijk zou het management van De Ark en Het Baken in Werkendam nog gecombineerd
worden. Vanwege de benoeming bij CBS Molenwaard zal ondergetekende afscheid nemen van Het
Baken in Werkendam en blijf ik nog een periode directeur op de Ark.
Wel zal in overleg met de MR en het team besproken worden hoe in de komende periode de
wervingsprocedure voor een nieuwe directeur op de Ark doorlopen zal worden.
Vooralsnog zal De Ark niet zomaar losgelaten worden. We hopen op verder wederzijds vertrouwen in
de komende tijd.
Traktaties.
Het is altijd een groot feest als er iemand jarig is. Vooral het trakteren op school
is altijd erg leuk. We willen aan het begin van het jaar weer even wijzen op ‘de
gezonde traktaties’. Wilt u bij het trakteren er aan denken dat er heel veel leuke
gezonde traktaties zijn die uw kind kan uitdelen.
Natuurlijk is het ook leuk iets origineels te kiezen, maar wilt u er voor waken dat
het een competitie van ‘wie heeft de mooiste traktatie’ wordt?.
Besef met elkaar dat het trakteren al een groot feest is.
‘Wie het kleine niet eert is het grote niet weert!’
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Ziekmeldingen.
Als uw kind ziek is, kunt u dat digitaal melden aan de leerkracht van uw kind.
Wilt u bij ziekte even goed kijken naar welke leerkracht op welke dag u het bericht moet sturen?
Van onze biebmoeders.
Uw kind heeft de mogelijkheid op school een of meerdere boeken van de bibliotheek te lenen.
Vanaf 21 september is er weer gelegenheid boeken van de bieb te lenen. Het lenen gebeurt dit
schooljaar in elke ‘even’ week.
De blauwe kratten staan altijd klaar op school, dus mocht uw kind zijn/haar boek al eerder uitgelezen
hebben, dan kan hij of zij het boek direct inleveren.
De boeken mogen maximaal 6 weken worden geleend.
Dit schooljaar zullen op de onderstaande data de biebmoeders aanwezig zijn om boeken uit te lenen.
21 september
14 december
8 maart
31 mei
5 oktober
11 januari
22 maart
Maandag 11 juni !
2 november
25 januari
5 april
28 juni (inleveren)
16 november
Maandag 5 februari !
19 april
30 november
22 februari
17 mei
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.
Even ter herinnering.
Aan het begin van het schooljaar is het goed weer even een paar dingen te
noemen.
- ’s Morgens voor schooltijd gaat om tien voor half negen de eerste bel. Die
eerste bel geeft aan dat het plein open is en dat er pleinwacht is.
-Om vijf voor half negen gaat de tweede bel. Dat signaal betekent dat dan de
kinderen naar binnen moeten gaan, zodat om half negen begonnen kan
worden.
- Zorg er voor dat uw kind OP TIJD is!
Als u merkt dat het ’s morgens vaak stressen is, dan hebben we het volgende advies: STA 10
MINUTEN EERDER OP!
-Om 13.05 u. gaat het pleinhek open en is er pleinwacht!!!!!
Met de groepsindeling van dit schooljaar hebben we onze roosters nauwkeurig ingepland. Het is voor
de juf erg vervelend als op tijd begonnen wordt en even later nog iemand binnenkomt die te laat is.
Anderzijds is het ook in het belang van het onderwijs aan uw eigen kind. Het is jammer als er een
deel van de uitleg net gemist wordt.
Dus nogmaals: Zorg er voor dat uw kind OP TIJD is!
Inloop informatie-uur.
Dit schooljaar willen we de informatieavond van voorheen anders
vormgeven. We willen het dit jaar na schooltijd doen. Aankomende
donderdagmiddag tussen 16.00 u. tot 17.00 u. bent u van harte
welkom. Dan is de juf in de gelegenheid u te vertellen over de
activiteiten die dit schooljaar aan de orde zullen komen. U bent van
harte welkom.
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Continurooster.
Maandagmiddag staat de eerste teamvergadering gepland. We zullen die dag weer het
continurooster volgen. De school gaat dan om 14.30 u. uit.
Denkt u aan het meegeven van het lunchpakketje?
Studiedag.
Vorige jaar heeft ons team de cursus Teach like a champion gevolgd. Dit jaar vervolgen we die
cursus. De eerste cursusbijeenkomst zal zijn op woensdag 13 september a.s. Die woensdag zijn alle
leerlingen vrij!
Schoolreis.
Het schiet al best wel op. Volgende week donderdag 14 september gaan de groepen 1 t/m 6 op
schoolreis naar Ouwehands dierenpark in Rhenen.
We willen na de dagopening om rond 8.45 u. vertrekken en hopen rond 17.00 u. weer in Meeuwen
terug te keren.
Voor de lunch is het de bedoeling dat alle kinderen een lunchpakketje meenemen.
We willen u vragen naast het lunchpakketje niet te veel ander snoepgoed
of drinken mee te geven. Het is vaak een last een hele dag zo’n rugzak
mee te moeten slepen.
Ook wordt er tijdens de heenreis al veel opgegeten en komen de
kinderen misselijk aan op de plaats van bestemming.
Tip: geen kapitaal aan geld meegeven; € 5,00 a € 7,50 is echt voldoende.
In verband met het schoolkamp gaat groep 7 en 8 niet op schoolreis.
Schoolverpleegkundige.
Dit schooljaar zullen de kinderen die in 2006 en 2011 geboren zijn voor een routine-onderzoek
worden opgeroepen door de schoolverpleegkundige. De onderzoekjes (van enkele minuten) staan
gepland op maandag 25 september. Als het goed is hebben de betreffende ouders thuis een brief
met een vragenlijst hierover ontvangen.
Bag2school.
Ook dit najaar doen we weer mee met de kledingactie van Bag2school.
De eerstvolgende ophaalbeurt staat gepland op vrijdag 6 oktober. Deze week krijgt u de actiezak
weer thuis. De zak moet ’s morgens bij het begin de schooldag op school zijn ingeleverd.
We hopen dat u weer mee doet!
Engelsonderwijs.
In het afgelopen schooljaar hebben we in ons team een aantal methoden Engels bekeken en
uitgeprobeerd. We hebben uiteindelijk gekozen voor de methode Join in! Deze methode is
aangeschaft en daarmee zijn we vorige week begonnen in alle groepen. Jazeker, ook in de
kleutergroepen zullen al activiteiten op het gebied van Engels plaatsvinden.
Aanvankelijk leren lezen.
Na veel jaren is ook de methode voor het leren lezen vernieuwd. We zijn blij met deze vernieuwing.
Bijna alle materialen zijn aangeschaft. Nu gaan we nog sparen voor vernieuwing van het speelleesset.
Onderwijsassistent.
Dit schooljaar is ons team versterkt met een onderwijsassistent op de woensdagmorgen. Met de
inzet hiervan kan het onderwijs beter georganiseerd worden.
Juf Irene Stapels vult op de woensdagmorgen heel veel taken in, zoals extra begeleiding aan
individuele leerlingen en extra hulp in een groep.
We heten juf Irene van harte welkom en hopen op een fijne tijd op De Ark.
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Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
donderdag 7 september (van 8.00 tot 8.30 u.)
maandag 11 september
woensdag 13 september
dinsdagmiddag 19 september
woensdag 20 september
dinsdag 26 september
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende en laatste Postduif zal rond woensdag 20 september 2017 uitvliegen.

Nog een artikel over gebruik van social media.
(Zie hieronder)
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Life360 en WhatsApp Web
57 procent van de ouders met kinderen tussen de 8 en de 12 jaar zegt precies te weten wat hun kind
doet op social media. Naar mate kinderen ouder worden geven ouders aan hier steeds minder
controle te hebben over de social media activiteiten van hun kind. Zo is het bij kinderen tussen de 13
en 15 jaar nog maar 26 procent van de ouders die weet wat hun kind op social media uitspookt.
Onder ouders met kinderen van 16 en 17 jaar is dit nog slechts 14 procent. Laat uw kind niet alleen in
de online wereld! De volgende twee applicaties kunnen u hier mogelijk bij helpen.
Bron: RTL Nieuws
WhatsApp Web
WhatsApp Web is een verlengstuk van de app op de smartphone. Voor het gebruiken ervan heeft u
een werkende WhatsApp nodig op de smartphone van uw kind. Via het scannen van een QR-code
wordt de smartphone met de webversie gekoppeld en vindt u als het ware een spiegel van de
berichten van uw kind op de pc.
Life360
U wilt er zeker van zijn dat uw kind veilig is. Hoe mooi is het dan dat u tegenwoordig op ieder
moment vrij makkelijk kunt zien waar uw kind is. Is hij/zij nog op school, in het park, op het
hockeyveld of hangt hij/zij nog in het dorp?
Dat soort vragen hoeft u niet meer te stellen na de installatie van de app Life360. Een superhandige
dienst waarin u de locatie van mensen kunt volgen die daar zelf toestemming voor geven. Life360 is
een mobiele app waarmee u de locatie van bijvoorbeeld u kind kunt volgen. De Life360 app, een
smartphone en GPS, meer heeft u niet nodig. Ook op het web is de dienst erg handig. Naast alle
mogelijkheden van de app krijgt u hier zelfs een historisch overzicht van waar jij en uw familieleden
allemaal zijn geweest. Het geeft een fijn gevoel dat u kunt zien dat uw kind inderdaad nog op school
is, of nog steeds bij de sportclub.
Natuurlijk verwacht men in het geval van deze applicaties wel eens opmerkingen en vragen over met
name de privacy. Eigenlijk is het antwoord heel simpel. U hoeft uw kind niet continu te volgen en te
weten waar hij of zij uithangt op en buiten het web. Wel weet u waar ze zijn op het moment dat het
er toe doet of wanneer u aanvoelt dat er iets niet klopt.
Wees betrokken bij de online ervaringen van uw kind. Stel vragen en toon interesse wanneer zij zelf
iets vertellen zodat u regelmatig een gesprek voert waarbij het niet alleen draait om controle.
Heeft u vragen over het gebruik van deze apps? Neem dan contact op met Wijkagent Jeugd René
Roosenbrand via r.roosenbrand@politie.nl.
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