Nummer 4, december 2018
De Agenda:
Donderdag 20 december: Krystkuier
Vrijdag 21 december: De kerstvakantie begint om 12.00 uur
Maandag 7 januari: Studiedag team, de kinderen zijn vrij
Donderdag 31 januari: Studiedag team, de kinderen zijn vrij
Kerst op de Arke
In de groepen wordt het kerstverhaal verteld deze
week en zingen we mooie kerstliederen met
elkaar. Donderdag 20 december verzorgt de
ouderraad het kerstbrood tussen de middag en
vanaf 17.30 uur is de krystkuier (zie uitnodiging).

Wijziging groepen
Vorige week dinsdag is er een ouderavond
geweest en is er meegedeeld dat we na de
kerstvakantie met vier groepen gaan starten.
De groepsindeling is als volgt:
Groep 1/ 2 juf Nynke Beekman en juf Folkje Bron
(in het speellokaal)
Groep 3/ 4 juf Annemieke Nijp (deze groep blijft
in hun eigen lokaal)
Groep 5/ 6 juf Andreja Laffra (in het lokaal van
groep 1/ 2)
Groep 7/ 8 juf Ida Koster (deze groep blijft in het
lokaal)
Ida Koster is dinsdag op school geweest om
kennis te maken met de kinderen van groep 7/8.
In februari wordt u als ouders uitgenodigd voor
een gesprek met de eigen leerkracht over de
ontwikkeling van de kinderen en is er ook
gelegenheid om wat langer kennis te maken met
de leerkracht van uw eigen kind.
Er komt ook nog een aanpassing in het rooster
om in de groepen te komen kijken.

MR-vergadering
Punten die zijn besproken op de laatste
Medezeggenschapsraad (MR) vergadering:


Samen met de Ouderraad (OR) is het
financieel overzicht van 2017-2018
goedgekeurd en is gesproken over
ouderparticipatie (het betrokken zijn en
meehelpen van ouders op school).



Het plan van aanpak naar aanleiding van
het inspectiebezoek is door Tiny
Hoedemaker toegelicht en zal op de
ouderavond met de ouders worden
besproken.



De MR wil meedenken over de toekomst
van De Arke in Wirdum en het belang van
een goede school in het dorp.

Voedselbank
Beste jongens en meisjes,
Namens de Voedselbank willen wij jullie
bedanken voor de gevulde dozen met allerlei
speelgoed het was geweldig en wij hebben er
veel kinderen weer blij mee gemaakt.
Ook van de Diaconie PKN-kerk Wirdum e.o. heel
veel dank.

Studiedagen
Maandag 7 januari is er een studiedag voor het
team, de kinderen zijn deze dag ook nog vrij.
Op de jaarkalender staat vermeld dat er op
donderdag 28 maart een studiedag is.
Deze dag gaat niet door, hij wordt verplaatst naar
donderdag 31 januari. (de kinderen worden op
28 maart gewoon op school verwacht en zijn op
31 januari vrij)
Lezen op de Arke

Inzameling Kerstbomen
De kerstbomenactie is op woensdag 9 januari a.s.
De bedoeling is dat de leerlingen kerstbomen
naar school brengen/slepen. We verzamelen de
kerstbomen op het pleintje bij de school. De
kinderen krijgen per ingeleverde kerstboom een
lootje en een sinaasappel. De kinderen kunnen
tot 16.00 de bomen brengen. Er staat steeds een
ouder bij de inzameling voor het uitdelen van de
lootjes en de sinaasappels.
De bomen worden aan het eind van de middag
opgehaald door de gemeente.

In november kwam Antoinette van de
Toverlantaarn uit Leeuwarden bij ons op school.
Alle kinderen hebben een boek uitgezocht en
lezen dit in de klas.
In januari krijgen we een extra boekencollectie
op school vanuit de bibliotheek, hierdoor kunnen
we regelmatig het boeken aanbod aanpassen en
de kinderen nog meer uitdagen tot lezen.

Namens het team van de Arke wens ik u een
fijne kerstvakantie en gezellige feestdagen
toe.
Vriendelijk groetend, Tiny Hoedemaker

Kerstfeest
Als ieder mens eens herder wilde zijn
Voor buur en vreemdeling
Voor broer, voor zus en kameraad
Als ieder mens een engel wilde zijn
Op schol en werk
Of zomaar in een straat
Als ieder mens een ster zou willen zijn
Een Lichtpunt op de weg
Van liefde en van haat
Als ieder mens een herberg wilde zijn
Bij nacht en ontij
Voor al wat eenzaam dwaalt
Dan werd een oud verhaal een Evangelie
Weer eindelijk
Vertaald naar mensen toe
Een herder en een engel een herberg en een ster
Een stad iets meer hoorbaar,
De vrede minder ver

