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Informatieavond Noordwijkse Methode 
Maandag a.s. 6 november van 20.00 - 21.15 uur verzorgen wij een bijeenkomst over de 
werkwijze en visie van de Noordwijkse Methode voor ouders die de achtergrondinformatie 
en nieuwe ontwikkelingen willen horen én voor ouders die nog niet zo lang op De Ark zijn.  
 
Het atelierteam, Mascha, Charlotte en Suzanne verzorgt een interactieve presentatie aan de 
hand van uw vragen. Natuurlijk wordt ook de basis vertelt over de Noordwijkse Methode. 
 
Er hebben zich tot nog toe 6 ouders gemeld, nog voldoende ruimte dus! 
 
Erbij zijn? Mail Suzanne en beschrijf wat u graag zou willen leren/weten. 
suzanne.confurius@jl.nu  

25 jaar Basisschool De Ark 
Dit jaar bestaat onze school 25 jaar. Dat gaan we vieren! 
In mei willen we een feestweek organiseren rond de Arkdag. (vrijdag 25 mei, noteer het 
vast!) 
Suzanne zoekt ouders die het leuk vinden de projectgroep te vormen en met elkaar een 
prachtig feest te organiseren voor onze leerlingen. 
Wilt u meehelpen? Meld u aan bij Suzanne! 
 

Bent u meteoroloog of klimaatdeskundige? 
Het atelierteam (bestaande uit Mascha, Charlotte en Suzanne) 
is aan het voorbereiden voor het thema ‘weer en klimaat’ dat na 
de kerstvakantie begint. 
 
Tijdens de eerste week zouden wij graag weer een ‘mini-college’ over het weer geven aan 
de kinderen. Is er een ouder die metereoloog is van beroep? Een weerman-/vrouw? Iemand 
die op andere wijze met klimaat of weer bezig is? Wij geven deze ouder graag ‘het podium’ 
om een presentatie te geven! 
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In groep 6 en 8 is al een gesprek gevoerd met de kinderen over wat zij zouden willen leren. 
Erg leuk om te ontdekken dat de kinderen veel van de doelen die wij voor ogen hebben ook 
noemen! (Extreme weersverschijnselen, verschillende klimaten op de wereld en welke 
dieren en planten daar leven, seizoenen, metingen doen van regenval, wind, zonneschijn, 
klimaatverandering.) 

Heemstede Loop 
Veel kinderen hebben deelgenomen aan de Heemstede Loop vorige week zondag. Een 
gezellige sfeer, mooi weer en een flinke dosis sportiviteit hielpen ons om stralend de finish 
over te komen. 
 
Bijna wonnen we de prijs van sportiefste school van Heemstede. Procentueel gezien 
behaalden we de tweede plaats voor de school met de meeste deelnemers. Volgend jaar 
gaan we voor de beker! 
 
Wat hebben de kinderen (en hun ouders er vaak hijgend achteraan...) goed gerend!  
 
Een klein overzicht van de snelste lopers: 
In groepen 1 ™ 4 heeft Huib  een fantastisch snelle tijd neergezet 8:33. 
Jim, Max, Mats en Ben volgden ook kort daarop. 
Rosie kwam met 10:32 als snelste meisje van De Ark binnen. Vlak achter haar kwamen de 
meiden Liselotte, Sanne, Madelief, Evelien en Isolde binnen. 
In groepen 5 ™ 8 liet Helene de andere kinderen achter zich! Met 7:46. 
Alex uit groep 7 kwam daar al snel achteraan, hij zette een tijd neer van 7:53. 
Na even wachten kwamen ook Koen, Sam, Ashley en Roos binnen 9:40 over de streep. De 
rest van de leerlingen volgde daarop al snel. 
 
De 5 kilometer werd ook gelopen door een paar kinderen. Brandon liep het vuur uit zijn 
schoenen, al na 22:41 liep hij over de finish! 
Oud-leerling Marijn had ook het tempo te pakken en finishte na 
22:59. 
Maxim en Jesper waren ook super snel 25:43! 
Timo kwam na ruim 26 minuten al over de eindstreep. Quinn volgde 
4 minuten na Timo. 
Juf Mascha leverde ook een top prestatie op ander vlak, zij leidt een 
hulphond op, Zayne. 
Zayne en Mascha hadden een ander doel: rustig in de massa de 
finish behalen. Dat deden zij na 35 minuten. 
 
Goed gedaan, Ark kinderen, alweer iets om trots op te zijn! 
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Schoolfruit 

Van 13 november tot en met 20 april doet De Ark weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De 
kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 
klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente 
of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. 

  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
  

EU-Schoolfruit op uw school 
De drie vaste groente- en fruitdagen op blijven: 
dinsdag, woensdag en donderdag 
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven.   
  
euschoolfruit.nl 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & 
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de 
website www.euschoolfruit.nl.  

Nieuwe boeken in onze schoolbieb 
Vorige week zijn de kinderen verrast met een prachtig cadeau: een compleet vernieuwde 
schoolbieb! 
Vorig schooljaar lieten we de bibliotheek ons boekenbestand saneren. Met ‘grote ogen van 
schrik’ zagen we de enorme hoeveelheid boeken die afgekeurd werd als goed leesmateriaal 
voor een school. De boeken bleken verouderd in bijvoorbeeld belevingswereld (denk aan 
een typemachine of ontbreken van mobiele telefoons of computers), taalgebruik of 
vormgeving. Kortom een grote vernieuwingsslag was hard nodig! 
 
Een deel van de boeken bleven behouden, die waren in de laatste jaren aangeschaft en 
behoorden tot de ‘klassiekers’ in de kinderliteratuur. 
Een groepje vrijwilligers labelden alle overgebleven boeken, zoals in de bibliotheek. A, B, C 
boeken en ook voor de startende lezers M3 (midden groep 3) of E3 (eind groep 3). 
Barbara, de moeder van Puck maakte de klus voor ons af, zij bestelde alle boeken van de 
advieslijst van de bibliotheek. Vrijwilligers, bedankt!!! 
Vorige week kwamen de dozen met nieuwe boeken. Prachtige, nieuwe, lekker ruikende 
:-) boeken! Met extra stevige kaft, geplastificeerd en gelabeld. Alle kinderen hebben 
eerst een mooi, nieuw boek mogen kiezen in de klas. De rest van de boeken is in de 
bibliotheek in de hal gezet. Mooi!!!!  
 

http://www.euschoolfruit.nl/
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Schilder gezocht 
Voor de boeken van de kleuters hebben we zo’n 20 plankjes laten maken om de rubrieken 
te kunnen scheiden. Deze MDF plankjes hebben een laagje oranje verf nodig.  
Heeft u zin en tijd om met rollertje en kwast deze klus (thuis of op school) voor ons te 
klaren?  
Uiteraard zorgt school voor de verf en verfspullen.  
 
 
Jarigen van deze maand 
 
 
Van harte gefeliciteerd!!! 

Nieuwe leerlingen 
 

Linde 2-11-2013 1/2A (1) 

Isolde 21-11-2013 1/2A (1) 

Daan 25-11-2013 1/2A (1) 

 
Van harte welkom, Linde, Isolde en Daan!  
We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. 

agenda 
De agenda is te vinden op onze website! 

https://www.arkheemstede.nl/index.php?section=17

