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Welkom terug! 
Aanstaande maandag zien we elkaar weer na een lange, fijne vakantie!  
Vanaf 8 uur is de voorschoolse opvang bij meneer Toon open. 
Om 8.20 uur start de inlooptijd en kunnen de kinderen de klassen in, zodat we om 8.30 uur 
klaar zijn om met de nog aanwezige ouders het Arklied op het schoolplein te zingen. 
Uiteraard onder begeleiding van ‘onze meester’, in zijn rol als vrijwilliger, Paul Herber! 
De Ouderraad zorgt voor een kopje koffie/thee.  
Rond 8.45 uur gaan de kinderen naar de klassen en is het schooljaar écht begonnen. 
 
Wij kunnen bijna niet wachten……  TOT MAANDAG!!! 
 

Wat afspraken en weetjes op een rij 
● De lessen starten om 8.30 uur.  

We vragen ouders zoveel mogelijk afscheid te nemen op de gang tijdens de 
inlooptijd. Om 14.45 uur zijn we uit, de kinderen komen naar het plein, ouders/oppas 
mogen op het plein wachten. 

● De automatische bel staat weer ingesteld om ons te helpen op tijd te beginnen én op 
tijd te eindigen.  

● Soms heeft uw kind ‘klassendienst’ en helpt hij/zij nog even met vegen, papierbak 
legen e.d. Dit duurt een minuut of tien na schooltijd. 

● Is uw kind ziek of verlaat? Bel om 8.00 uur naar school om af te melden. Vermeld 
daarbij de reden en wanneer we uw kind weer kunnen verwachten. 

● Verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden vraagt u aan via het 
aanvraagformulier en ten minste 6 weken voorafgaand aan de verlofdag. Meer 
lezen? www.arkheemstede.nl  

● Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn de ‘fruitdagen’. Het tussendoortje mag 
groente of fruit zijn.  

● Drinken voor speelkwartier en overblijf geeft u mee in een beker of fles, zodat we 
afval beperken. Toch een pakje drinken mee? Dan gaat de lege verpakking mee  
terug naar huis. We stimuleren gezond gedrag, koolzuurhoudende dranken zijn niet 
de bedoeling. 

● De koelkast in de ‘nieuwe’ keuken in de hal kan gebruikt worden om bekers koud te 
zetten. (rechter deurtje) 

https://www.arkheemstede.nl/index.php?section=26&page=220
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● Kinderen die overblijven eten tijdens de lunch op school. In de 
lunchtrommels mag brood, fruit en/of groente meegegeven worden. Koek en/of 
snoep niet meegeven. 

● Blijft uw kind over en mag het ook bij een ander kind thuis gaan eten? Dat kan alleen 
als er een schriftelijke bevestiging van de ouder is. Wij controleren de aanwezigheid 
van alle kinderen. 

● Jarig? Leuk!!! Trakteren in de klas maakt het feestje compleet, het liefst gezond, 
maar het mag ook iets minder verantwoord, omdat het feest is. Kinderen met 
allergieën kunnen een eigen snoeptrommeltje in de klas zetten, zodat ook zij iets 
speciaals kunnen snoepen. 

● Uitnodigingen voor feestjes graag versturen per post of thuis bezorgen. In de klas 
uitdelen vinden we niet prettig voor de kinderen die niet worden uitgenodigd. 

● Dinsdag 12 september is er voor de ouders groep 3 van 19.00 uur tot 20.00 uur een 
informatieavond .  

● Dinsdag 12 september is voor de ouders van de kleuters informatieavond van  
20.00 - 21.00 uur. 

● Ook voor de ouders van groep 8 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Deze datum krijgt u binnenkort. 

● De overige groepen geven de informatie die nodig is per mail aan u door. 
● In de week van 25 september vinden de kennismakingsgesprekken voor groepen 3 

t/m 8 plaats. In groep 3 en 4 zijn deze alleen met de ouders (dus zonder uw kind). 
Vanaf groep 5 komen de kinderen mee. De gesprekken worden na schooltijd 
gevoerd. Eerdaags komt de intekenlijst hiervoor bij de deuren te hangen.  

 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 
De kleuters hebben gym in het speellokaal van hun eigen juf op vrijdag. Zij trekken 
belemmerende kleding uit en gymschoenen aan. Sportkleding is niet nodig. 
 
Vanaf groep 3 hebben wordt ten minste een keer per week les gegeven door de 
vakleerkracht, juf Eugenie, in de grote gymzaal. De gymtassen mogen op woensdag en 
donderdag op school blijven, daarna graag mee naar huis nemen. 
In de gymtas geeft u een korte broek, t-shirt en stevige sportschoenen (geen zwarte zolen) 
en een elastiekje in geval van lange haren mee. In geval van gebruik van deodorant een 
roller gebruiken, geen spuitbus. 
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Gymrooster 2017-2018 
Woensdag Les  Donderdag Les  
8.30 – 9.10  groep 8  8.30 – 9.15 Groep 8 
9.10 – 9.50  groep 6 9.15 – 10.00 Groep 7 
9.50 - 10.30 groep 7   
10.40 – 11.20  groep 4 10.15 – 11.10  Groep 6 
11.20 – 12.00 groep 5  11.10 – 12.00 Groep 3 
 
Op woensdag zijn de lessen iets korter, zodat alle groepen per week een les van juf Eugenie 
kunnen krijgen. 
Groepen 4 en 5 gaan om de week naar het zwembad, waar zij een ‘natte gymnastiekles’ 
krijgen. (geen diploma-zwemmen) 
Groep 3 zal de eerste periode op vrijdagochtend lang buiten spelen, als het weer slechter 
wordt krijgen zij van hun eigen juf bewegingsles in het speellokaal. 
 

Muziekonderwijs 
Ook juf Marga, vakleerkracht muziek, is dit jaar weer op dinsdag aan het werk op De Ark. 
Tot de herfstvakantie zijn de kinderen van groepen 3-4-5 aan de beurt voor de 
muzieklessen. De periode daarna hebben de groepen 6-7-8 les. 
 
Voor de muziekles wordt de klas in tweeën gesplitst, zodat alle kinderen aan bod komen om 
een instrument te gebruiken en een beurt te krijgen.  Twee keer een half uur muziekles per 
groep.. De helft van de klas die geen muziek heeft krijgt extra intensieve instructie van de 
eigen leerkracht. Meer individuele aandacht op maat dus! 
 

Openingsviering Bavokerk 
Op dinsdag 19 september wandelen we om 10.45 uur naar de Bavokerk aan de Herenweg 
voor de openingsviering. 
De viering start om 11 uur. Alle ouders en belangstellenden zijn welkom!  
Het is fijn als enkele ouders met de klas mee kunnen lopen om de veiligheid in het oog te 
houden. 

 
Dit schooljaar starten we met een nieuwe catechesemethode 
‘Trefwoord’. Drie keer per week wordt een activiteit gedaan waarbij 
gesproken wordt over levensbeschouwelijke onderwerpen, vanuit de 
katholieke levensbeschouwing én andere geloven en culturen. 


