
 

 

Scheepsjournaal 
september 2016 

 

 

Beste ouders, 

 

 

U ontvangt het Scheepsjournaal met informatie over het reilen en zeilen op De 

Ark.  

Hierin staan de nieuwsberichten over de groepen, bijzondere activiteiten, de 

agenda voor de komende maand en interessante informatie van externe 

organisaties. 

 

In deze uitgave: 

 

- parkeren bij school 

- schoolreisje Zuiderzeemuseum 

- Lief en Leed Arkteam 

- Openingsviering Bavo Kerk 

- gezond eten en drinken op school 

- overblijf  

- Naschoolse activiteiten Casca 

- 2016-2017 wordt een topjaar! 

- Fietsenstalling 

- Agenda 

- Verjaardagen en nieuwkomers 

 

 

 

Veel leesplezier! 

                                                                               

  

  

Parkeren bij school 

Afgelopen dagen zijn de handhavers van het parkeren veelvuldig aanwezig geweest rondom 

school. Zij hebben nu nog waarschuwingen aan foutparkeerders uitgedeeld, vanaf maandag 

worden dat bekeuringen van rond de €100 per stuk! Parkeer alleen IN de vakken en houd op 

de Eijkmannlaan voldoende afstand van het zebrapad. Veiliger voor iedereen…. 



 

  

 

Schoolreisje Zuiderzeemuseum 

Maandag 12 september gaan we met de hele school naar het 

Zuiderzeemuseum. Dit is de opening van het thema 

‘Twintigste Eeuw’ waar de tot eind november over gaan leren 

met de Noordwijkse Methode. 

 

De kinderen moeten die dag om 08.20 uur al in de klas zijn, zodat we 

echt om 08.30 uur weg kunnen rijden met de bus. 

 

Als het verkeer niet tegenzit en alles volgens schema verloopt in het 

museum, zijn we rond 16.00 uur terug op school.  

Denkt u eraan aan de Naschoolse Opvang door te geven of uw kind 

deze dag aanwezig zal zijn? 

 

We hebben voor alle groepen naast het bezoek aan het museum zelf 

(in groepjes van 6 kinderen met een begeleider) een heel interessante 

activiteit over het leven in de Twintigste Eeuw. 

 

groepen 1-2 gaan kennis maken met grote illustraties uit de Gouden 

Boekjes. Kent U ze nog? In de klas gaan we voor het museumbezoek 

aan de slag met het luisteren naar en het nadoen van het verhaal uit 

het spannende boekje Anton vangt een vis. In Enkhuizen zien de 

kinderen dan de originele grote illustraties. Hierna komen ze door de 

rondwandeling in het museum nog veel meer te weten over visserij en 

de wereld van Jan, Floortje en Anton in vroeger tijden. Tot slot maken 

ze zelf een begin van een eigen Gouden Boekje. 

 

groepen 3-4 In de rondleiding ‘Toen-nu-straks’ ontdekken de 

kinderen de authentieke gebouwen en voorwerpen uit het 

voormalig Zuiderzeegebied. Bij elk gebouw en voorwerp hoort een 

verborgen verhaal dat alleen onze museumdocenten kennen. De 

museumdocent de leerlingen mee op een reis door de tijd en laat 

hen het leven van honderd jaar geleden ervaren met alle 

zintuigen. 

 

groepen 5-6 gaan we op een speelse en actieve manier in aanraking laten komen met het leven in de stad 

aan het begin van de vorige eeuw. Een gids houdt met behulp van een serie oude foto’s een 

introductieverhaal over het thema Leven als een stadskind voor de hele groep. Daarna gaan de kinderen 

op verschillende plaatsen in het museum opdrachten uitvoeren over de posterijen, visserij, grachten en 

huisvesting. 

 

groepen 7-8 Tijdens de les in het schooltje in het Zuiderzeemuseum maken de leerlingen kennis met de 

lespraktijk van 1930. Ter voorbereiding bespreken we hoe ze denken dat hun (over)grootouders het op 

school hadden. Welke vakken kregen ze? Hoe werd er les gegeven? En hoe zat het met de discipline?  

 

Vindt u het leuk om als begeleider mee te gaan naar het museum? Geef u dan op bij de lijst van de 

klassendeur. We hebben per 6 kinderen een begeleider nodig. Bij teveel aan aanmeldingen loten we wie 



 

mee mag…. 

Een brief met aanvullende informatie ontvangt u volgende week. 

Lief en Leed van het Arkteam 

Tijdens de zomervakantie, op 2 augustus, is juf 

Carolien bevallen van een prachtige zoon: Olivier. Het 

gaat goed met hen. Thijmen is een trotse broer en voelt zich 

naast de kleine Olivier reuze groot! 

 

Tijdens de vakantie is juf Ingrid ziek geworden en inmiddels is duidelijk geworden dat zij 

voor langere tijd zal moeten herstellen. Ingrid heeft coördinatieproblemen van neurologische 

aard waarvoor zij revalideert. 

 

Vervanging voor groep 3 is gelukkig gevonden, Marjolijn Dalm zal, met Josien Kerkvliet, 

groep 3 lesgeven.  

 

Marjolijn is het hele schooljaar beschikbaar, indien nodig. Zij is een ervaren groep 3 

leerkracht en werkte sinds kort op de noodopvangschool om kinderen van asielzoekers les 

te geven. Helaas is tijdens de zomervakantie onverwacht besloten dat deze noodopvang 

gesloten wordt.  

We zijn blij dat Marjolijn haar kwaliteiten nu op De Ark komt inzetten! 

 

Ingrid zal wel op school te zien zijn als zij haar kinderen komt brengen of halen. Zij is dan 

niet aan te spreken als teamlid. Omdat Ingrid al haar energie in haar herstel wil stoppen, 

vragen wij u eventuele vragen via school te laten verlopen.  

 

Juf Marjolein is oma geworden van een kleinzoon, Pelle.  

 

Openingsviering Bavokerk 
Het thema van de openingsviering is "Verandering". We zullen hierbij ingaan op de verandering in de 

school, maar ook op verandering in gedrag, dat wij het verschil kunnen maken. 

 

Omdat het thema "Verandering" nauw samenhangt aan ons Noordwijkse Methode thema "De 20ste eeuw", 

gaan we de kerk, het gebouw, maar ook hoe het vroeger was en hoe het nu gaat in de kerk, eens onder de 

loep te nemen. 
Daarom is er voor alle groepen een rondleiding door de kerk georganiseerd. Jos van Moorsel, vader van 3 

oud leerlingen, zal deze rondleidingen verzorgen. 

 

● De rondleidingen zijn op woensdag 14 september. 
● De openingsviering, waarbij ook ouders en belangstellenden welkom zijn, is op 

donderdag 15 september om 10.30 uur. (10.15 uur lopen we van school weg) 

 



 

 

 Gezond eten en drinken op school 

Met het team en de MR gaan we in gesprek over het beleid over eten, drinken en trakteren 

op De Ark. We willen een duidelijke lijn afspreken, zodat ieder weet wat wel/niet op school 

genuttigd mag worden. 

De Ark vindt gezonde voeding belangrijk. We zien nogal wat drankjes en snacks 

langskomen die, vaak onbewust, heel ongezond zijn. De gezondheidsrisico’s die kinderen 

lopen op latere leeftijd, door het teveel consumeren van suikers, zijn groot. 

Het is de verantwoording van ouders om hun kinderen verantwoorde drankjes en hapjes 

mee te geven. We gaan kritischer kijken naar de hapjes die meegegeven worden, 

ongezonde koeken met chocoladelaag, cakejes of snoep willen we liever 

niet als tien-uurtje in de klas hebben. Zodra we beleid vastgesteld hebben, 

zullen we daar ouders op aanspreken. Voor nu is het een dringend verzoek. 

Fruit wordt de nieuwe hype! Doet u ook mee?!  

 

Daarnaast willen we af van de afvalberg door drinkpakjes. Doordat we een ander 

afvalverwerkingsbedrijf krijgen, worden de drinkpakjes niet meer apart opgehaald. Tetra-

verpakkingen zijn zeer milieuonvriendelijk, een drinkbeker is de oplossing. En nog 

goedkoper in gebruik ook. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen fruit of gezonde snack/boterham met een beker 

drinken meekrijgen voor de ochtendpauze en lunch. 

Ons traktatiebeleid weer eens onder de aandacht: Uw kind mag op de dag van de verjaardag 

trakteren in de klas. We vragen u om een gezonde traktatie mee te geven.  

Gezonde traktaties worden sowieso direct in de klas gegeten. Over de ongezonde traktaties moeten 

we nog een besluit nemen, dat laten we nu aan de inschatting van de leerkracht over. (zakjes chips 

om 10 uur ‘s ochtends bijvoorbeeld…) 

Als uw kind jarig is krijgt het een klein cadeautje van school met een verjaardagskaart waar de 

namen van de meesters en juffen op staan. Dit is in plaats van het rondgaan langs de klassen, omdat 

we dat de lessen teveel vinden verstoren (en de juffen veel te dik worden van 200 traktaties per 

jaar).  

Daarop aansluitend: Geeft uw kind een partijtje? Laat de uitnodigingen thuis bezorgd worden, 

uitdelen op school vinden wij niet prettig voor de kinderen die niet uitgenodigd worden voor het 

feestje. 



 

Overblijf  

De start van de overblijf is uitstekend gegaan. Een groep enthousiaste pedagogisch 

medewerkers en vrijwilligers (ouders) hebben deze week een gezellige en ontspannen sfeer 

ervaren. De ruime, nieuwe hal draagt daar zeker aan bij! 

 

In september wordt de financiële kant van het overblijven uitgewerkt. De openstaande 

tegoeden vanuit vorig schooljaar worden terugbetaald, de facturen voor de contracten 

worden verzonden en de strippenkaarten worden aan het eind van elke maand verrekend. U 

hoeft dus nog niets te doen op dit moment. 

Het bijhouden van de betalingen (inkomend en uitgaand) willen we graag aan een 

ouder uitbesteden die affiniteit heeft met boekhouding. Wilt u als vrijwilliger tegen een 

kleine vergoeding deze klus op u nemen? Graag!! Meld u aan bij Suzanne. 

 

Hoe gaat het overblijven in zijn werk? 

● 11.45 uur het overblijfteam meldt zich bij Kay 

● 12.00 uur groepen 1,2,3 en 8 gaan eten in de hal. groepen 4,5,6,7 gaan buiten 

spelen.  

 

Kinderen die thuis eten gaan naar buiten en direct naar huis. (niet op het plein blijven 

napraten, dit geeft verwarring met de overblijvende kinderen.) 

● 12.20 uur de kinderen komen van buiten naar binnen, kinderen die klaar zijn met 

eten gaan naar buiten 

● 12.43 uur gaat de ‘eerste bel’ alle overblijvers gaan naar de klassen, de kinderen die 

thuis hebben gegeten mogen het plein op. (we hebben geen inloop meer, dus kom 

niet veel te vroeg terug zodat we overzicht houden) 

● 12.45 uur iedereen in de klas, de les begint. Het overblijfteam evalueert kort met 

elkaar met een kopje thee. 

De kinderen mogen zelf kiezen aan welke tafel zij zitten tijdens het eten. Zij eten eerst hun 

brood. Na de boterham mag er een spelletjes gepakt worden of een boekje gelezen worden 

tot de bel gaat. 

 

De coördinatie van de overblijf m.b.t. de vrijwilligers wordt gedaan door Kay Eijspaart, 

medewerker van Casca. keijspaart@casca.nl . Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 

Yvonne zal zich richten op de aansturing van de pedagogisch medewerkers. 

De contracten van de kinderen en betalingen behoren bij Stichting Kinderopvang De Ark en 

loopt via de school. 

 

 

Naschoolse activiteiten Casca 

Casca biedt ook dit schooljaar weer veel leuke naschoolse activiteiten aan. U leest er meer 

over in de bijlage bij dit Scheepsjournaal! 

  

mailto:kayeijspaart@casca.nl


 

 

2016-2017 wordt een topjaar! 

Komend schooljaar wordt een topjaar, zoals we al vermeldden bij het hijsen van de vlag. 

De kernvakken lezen, taal, rekenen worden tijdens de ochtenden gegeven. Op de wijze 

zoals we altijd gedaan hebben en waarmee de kinderen een goede ontwikkeling van de 

basisvaardigheden doormaken. De middagen gaan, uiteraard, weer verder op de 

Noordwijkse Methode wijze.  

We hebben drie interessante thema’s gekozen:  

● De twintigste eeuw (wat is daar veel over te leren zeg!!),  

● Groei (een mooi biologie thema, waar we heel veel 

mee kunnen)   

● Nederland Waterland (waar geschiedenis en 

aardrijkskunde centraal staan). 

 

Ook de Ouderraad is vol enthousiasme. Met als resultaat 

een superleuke verrassing!!! 

Niet één, maar TWEE schoolreisjes komend jaar! 

 

Donderdag 22 juni  gaan we met groepen 1 t/m 7 ook nog een schoolreisje doen, waarbij we 

niet aan het leren zijn, maar heerlijk op stap gaan met de kinderen om te spelen, rennen, 

plezier te maken in een pretpark of speeltuin. Groep 8 heeft die dag een grote 

musicalrepetitie. (Zij gaan op schoolkamp, i.p.v. dit schoolreisje.) 

 

Door bijdragen van de OR en een stukje uit het budget van de Vrienden van De Ark voor het 

Zuiderzeemuseum kunnen we de opening van het thema Twintigste Eeuw zo mooi en 

leerzaam aanpakken. Bedankt daarvoor! 

 

Fietsenstalling 

Kinderen die op de fiets naar school komen zetten hun fiets in de fietsenstalling aan de 

Romeinlaan (het voetpad dat langs de school loopt). Let op, dit is een VOETPAD, als uw 

kind wil fietsen moet het even omrijden via het woonerf en parkeerplaatsje! Anders graag 

afstappen en met de fiets aan de hand verder gaan. 

Kinderen die met regelmaat op de fiets komen, krijgen een vaste plek. Elke plek heeft een 

nummer. 

Voor kinderen die slechts af en toe op de fiets komen zijn ook plaatsen gereserveerd, de 

hoogste nummers van de fietsenstalling zijn vrij te gebruiken.  

Volgende week zullen de leerkrachten aan de kinderen vragen wie een vaste plek nodig 

heeft en worden de nummers verdeeld. 

 

Het is niet de bedoeling dat kinderen hun fiets neerzetten bij de rekken bij het kleuterplein! 

Deze plekken zijn voor de ouders die hun kind komen brengen/halen en voor de ouders van 

de peuterspeelzaal. 



 

agenda  

September 2016 (lesweken 1 ™ 5) 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

 
29 aug 

Eerste schooldag 
8.30 uur vlag+lied 

 
 

 
30 aug 

15.30 - 17.00 
Teambijeenkomst: 

vergaderschema 
invullen thema’s 

 
31 aug 

1 
zwemmen 

2 

5 
kindgesprekken 

6 
kindgesprekken 

7  
kindgesprekken 

 

8 
Kindgesprekken 
16.15 - 17.00 
teambijeenkomst:  

9 
kindgesprekken 

12 
Zuiderzee museum, 
hele school 
Orientatieweek: 20ste 
eeuw 
IB-netwerk JL Linda 

13 
Kindgesprekken 

 
Suzanne studiedag JL 
identiteit  
8.30 -17.30 uur 

 

14 
kindgesprekken 

 
rondleiding kerk, alle 
groepen 
 
informatieavond gr 3 
19 - 20 uur 

15 
Kindgesprekken 

 
openingsviering 10.30 
uur 
 
zwemmen gr 4/5 

16 
kindgesprekken 

19 
kindgesprekken 

20 
Atelier week 1 
Kindgesprekken 
16.15 - 17.00 Korte 
teambijeenkomst 

 
informatieavond 
kleuters 19.30 - 21.00 
NSA Casca klei 
NSA Casca techn 

21 
Systke Feenstra 
bestuurslid, bezoekt 
de school 
 
kindgesprekken 

22 
kindgesprekken 

23 
Studiedag NWM 1 
Doelgerichte 
gesprekken en 
portfolio 

26 
Heemstede sportdag 
groep 7 en 8 
(Groenendl) 

 

27 
Atelier week 2 
NSA Casca techn 
NSA Casca klei 

 
20.00 uur MR 
vergadering 

28 29 
Suzanne 13.30 uur 
Hmsteeds dir overleg 

 
zwemmen gr ⅘ 

 
informatieavond 
groep 8 (20.00 -21.30) 

30 

 

 



 

jarigen!  
 

 

Nieuwkomers 

 

 

 

 

 

 

 


