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Keuken voor kooklessen besteld! 
Koken is een prachtige manier 
om te leren samenwerken, 
rekenen, begrijpend lezen, 
duidelijk communiceren: alles zit 
in dit ‘vak’. Kooklessen zijn 
daarom in de visie van de 
Noordwijkse Methode een vast 
onderdeel van het lesaanbod. 
 
Eindelijk is het zover!! We 
hebben het geld en de 
vakmensen bijeen om een 
prachtig kookeiland met 
verrijdbaar werkblok te laten 
maken. 
 
Tijdens de ALV van de 
Oudervereninging stemden de 
aanwezige ouders unaniem positief om €5000 van de reserves van de OV te schenken aan 
een nieuwe keuken voor de kinderen. Tezamen met een subsidie voor innovatie in het 
onderwijs, sponsoring van (het arbeidsloon van) verschillende bedrijven én het spaarpotje 
van de school, maakten het benodigde budget van ongeveer €13000 compleet. 
 
De planning is de keuken rond januari 2018 op te leveren. Dat betekent dat de kooklessen 
tijdens de vrijdagmiddagaterliers dan kunnen starten. Ook de onderbouwgroepen zullen 
gebruik maken van de keuken, bijvoorbeeld bij het bakken van koekjes of het maken van 
appelmoes. Natuurlijk zullen we ook samenwerking met Mambo zoeken voor naschoolse 
activiteiten. 
 

Informatieavond Noordwijkse Methode 
Maandag 6 november 20.00 - 21.15 uur verzorgen wij een informatieavond over de 
werkwijze en visie van de Noordwijkse Methode voor ouders die nog niet zo lang op De Ark 
zijn én voor ouders die de achtergrondinformatie weer willen opfrissen.  
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Het atelierteam, Mascha, Charlotte en Suzanne geven een interactieve presentatie aan de 
hand van uw vragen. Erbij zijn? Meldt u aan bij bij 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. 
Wilt u meehelpen? Meld u aan bij Suzanne! 

Wat deed het team tijdens de studiedag? 
 Vorige week kwam het team al op donderdag aan het eind van de middag bijeen in hotel 
Blooming voor de start van onze studiedag. Teambuilding, identiteit en sociale vaardigheden 
waren drie onderdelen van het avond- en dagprogramma. 
 
De sessies over identiteit werden begeleid door Lenore, werkzaam bij Arkade. Arkade 
adviseert en begeleidt besturen, directies en schoolteams, ouders en leerlingen bij 
vraagstukken rond identiteit, 
diversiteit, levensbeschouwelijke 
vorming en burgerschap. 
 
De middag werd geopend met 
een cadeautje van Ouderraad en 
bestuur ter ere van de Dag van 
de leerkracht. Wat fijn om op 
ludieke wijze een blijk van 
waardering te krijgen namens de 
ouders en onze werkgever!  
 
Onder leiding van Lenore startten 
we met een drankje en 
gesprekken aan de hand van 
gerichte vragen met elkaar ter 
kennismaking. Een informele setting met intense gesprekken. 
 
Tijdens het diner spraken we verder over identiteit, ter voorbereiding op het gesprek dat we 
op vrijdag met elkaar zouden hebben: ‘Waar staat De Ark in de katholieke en 
levensbeschouwelijke identiteit?’. Om daarover te kunnen spreken is het fijn om eerst van 
elkaar te weten hoe we persoonlijk denken over identiteit en waarom ieder van ons gekozen 
heeft voor werken op een katholieke school. Elke menugang wisselden we van 
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tafelopstelling, zodat we aan het eind veel collega’s gesproken 
hadden.Mooie, waardevolle en diepgaande gesprekken zorgen voor een fijne verbinding met 
elkaar. 
 
Vrijdagochtend startten we met dit filmpje om ons bewust te worden dat identiteit zoveel 
breder is dan alleen het geloof. Indrukwekkend toch? 
Daarna hebben we, al wandelend door het bos, in kleine groepen gesproken over wat we 
momenteel doen aan identiteit in de klas/op school en wat daar minder of meer van zouden 
kunnen doen om de katholieke identiteit én respect en kennis over andere culturen en 
geloven vorm te geven. 
De ochtend besloten we met ‘de schijf van vijf’, een meer systematische manier om in kaart 
te brengen wat wij de kinderen mee (willen) geven tijdens hun basisschoolperiode. 
 
De opbrengsten daarvan worden verwerkt tot een gedeelde visie waar het gehele team 
achter kan staan. Deze visie wordt uiteraard met MR besproken, maar ik, Suzanne, wil ook 
graag met andere ouders spreken om te toetsen of we de juiste woorden gebruikt hebben 
om te omschrijven hoe De Ark als katholieke school met een brede blik op de wereld het 
onderwijs vormgeven. 
 
Meepraten over identiteit tijdens een avond eind november?  
Meld u aan bij Suzanne. suzanne.confurius@jl.nu  
 
Vrijdagmiddag hebben we met Frum van Egmond de Gouden Regels van de Noordwijkse 
Methode dieper bekeken. Zo mooi hoe dat aansloot bij het thema identiteit.  
Om 17 uur gingen we zeer moe en heel tevreden terug naar huis. 
 

fotograaf t.b.v. promotiemateriaal 
Maandag 30 oktober komt een fotograaf foto’s maken van leerkrachten aan het werk met 
kinderen.  
De fotograaf is ingehuurd door Hogeschool Leiden om foto’s te maken voor de folders voor 
de PABO. Wij mogen de foto’s echter ook gebruiken voor onze website!  
Mochten we een foto kiezen voor publicatie in de folder van de PABO of op onze site, dan 
vragen we na het tonen van de foto toestemming of de ouder instemt met publicatie. Zo 
respecteren we de privacywetgeving. 
 
De Medezeggenschapsraad is geïnformeerd en heeft ingestemd met deze werkwijze. 

Filmopnamen door stagiaire 
In groep 1-2A loopt Melanie stage. Zij is tweedejaars student en levert o.a. opdrachten in ter 
beoordeling middels een filmpje van haar lessen. Melanie zal volgende week een opdracht 
in de groep filmen. Dit materiaal wordt alleen op het beveiligde, interne netwerk met haar 
docent gedeeld. Na de beoordeling wordt het filmpje verwijderd. Niets ervan wordt 
gepubliceerd op op enige wijze openbaar gemaakt. 

https://youtu.be/TKVlfXqNjIs
mailto:suzanne.confurius@jl.nu
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Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn we gestart met maar liefst zes nieuwe collega’s. Zij stellen zich graag aan 
u voor. 

Ik ben Dineke Looman, geboren op 26 
februari 1959 te Beinsdorp. Ik woon al 33 
jaar met veel plezier in Nieuw-Vennep.  
Ik ben getrouwd met Henk en wij hebben 
samen drie kinderen; Femke (30), Tom (28) 
en Lisanne (24) en een hond Fleur. Eind 
september ben ik oma geworden van ons 
eerste kleinkind; Lev. 
 
In 1979 ben ik geslaagd voor de PA in 
Heemstede. Aansluitend heb ik een aantal 
jaren op een lagere school in Alphen aan 
den Rijn gewerkt. Toen Femke geboren 
werd, ben ik een aantal jaren thuis 
gebleven om voor de kinderen te zorgen. 
Vanaf dat Lisanne drie jaar werd, ben ik 
begonnen met invalwerk op basisschool de 
Op Dreef (waar onze kinderen op zaten). 
Hier heb ik de afgelopen 21 jaar met heel 
veel plezier als vaste leerkracht in de 
onderbouw gewerkt.  
 
Afgelopen zomer is deze school opgeheven 

en kon ik gelukkig bij de Ark aan de slag! Ik werk hier bij de kleuters en vind het 
ontzettend leuk om met de kleuters te werken en spelenderwijs van alles te ontdekken.  

 

 

Hallo allemaal, ik stel me graag aan jullie 
voor. Mijn naam is Rebecca Hoogkamer. Ik 
ben 40 jaar en ik woon met mijn vriend en 
kinderen (Bradley is 13, Emma is 11) in 
Nieuw- Vennep. Na de PABO heb ik 16 jaar 
op een school in Nieuw-Vennep gewerkt. Ik 
vond het tijd om eens verder te kijken. Toen 
ben ik bij De Ark uitgekomen. Ik ben 
benieuwd hoe het werken op deze kleine 
school is en ik heb er heel veel zin in. Ik 
werk op maandag en dinsdag in groep 4 en 
op woensdag in groep 1-2 C. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen met plezier naar 
school gaan en dat we samen kijken en 
bespreken hoe het gaat op school en wat 
een kind nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen. 
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Mijn naam is Esther Smeele-Govers. Ik ben 47 
jaar en woon bijna mijn hele leven in 
Heemstede. 
Ooit begonnen als P&O-adviseur bij de 
Gemeente Haarlem, heb ik een aantal jaar 
geleden besloten dat het tijd was voor iets wat 
ik echt wilde: voor de klas! 
Na de Pabo te hebben doorlopen ben ik 
begonnen op de Josephschool in 
Bloemendaal. Ik heb hier met veel plezier 
gewerkt. Toen er ruimte op deze school kwam, 
hoefde ik daar niet lang over na te denken. 
De Noordwijkse Methode spreekt mij enorm 
aan. De manier van lesgeven en het grote ‘wij’- 
gevoel op De Ark, zorgt ervoor dat ik mij hier 
helemaal thuis voel.  
 

Samen met Ellen gaan wij er in groep 5 een fijn schooljaar van maken met oog voor de 
individuele behoeften van ieder kind! 

 
 

Mijn naam is Inge van Vorselen. 
Van maandag t/m donderdag geef ik les in groep 
7. 
 
Na mijn studie Accountancy heb ik ruim 10 jaar 
gewerkt in de accountancy. Ik miste de 
maatschappelijke betrokkenheid en het gevoel er 
echt toe te doen. Zo besloot ik de Pabo te gaan 
doen. 
 
Ik ben daarna gelijk begonnen op de 
Antoniusschool in Aerdenhout. Hier heb ik 10 jaar 
gewerkt. De laatste 3 jaar in groep 7. 
 
De Ark is voor mij een bekende school omdat onze 
kinderen, Fleur (15 jaar) en Sofie (12 jaar), hier 
met veel plezier op school hebben gezeten. 
Toen er een plekje vrij kwam op de Ark, was de 
keuze snel gemaakt. Een erg leuke school waar 
goed onderwijs wordt gegeven in een fijn team. 
De Noordwijkse methode vind ik inspirerend en 
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biedt veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten van de kinderen maar 
ook van de leerkrachten.  
Een school waar iedereen leert! 

 
 

 
Mijn naam is Paul Steman. Ik ben 52 en 
woon in Heemstede.  
 
Na bijna 30 jaar accountancy heb ik ervoor 
gekozen mijn werkzame leven een heel 
andere invulling te geven door te beginnen 
als leraar op de basisschool. Kinderen laten 
leren en voor te bereiden op hun verdere 
schoolpad en leven is wat mij enorm 
aanspreekt. Dit zie ik als een grote 
verantwoordelijkheid. Daarom ben ik heel 
blij dat ik hier samen met een professioneel 
team mag werken en het vak van leraar in 
de vingers kan krijgen. Uiteraard ga ik 
daarvoor ook de komende twee jaar iedere 
woensdag naar de PABO in Leiden.  

 
De Ark ken ik al als een fijne school waar onze twee zonen alweer een tijd geleden met 
veel plezier op hebben gezeten.  
 
Ik zie ernaar uit met iedereen kennis te maken! 

 
 
 

Overzicht vrijwillige bijdragen schooljaar 2017-2018 
De komende weken ontvangt u een aantal verzoeken voor een vrijwillige bijdrage.  
 
Alle bijdragen zijn vrijwillig, dat betekent dat u niet verplicht bent om te betalen. 
Natuurlijk kunnen wij alle bijzondere, leuke en belangrijke activiteiten alleen blijven 
voortzetten als er voldoende geld is. Afgelopen jaar betaalde 98% van de ouders de 
ouderbijdrage. Fantastisch! 
Mocht het betalen een probleem zijn, wilt u Suzanne dan inlichten, zodat wij een regeling 
kunnen treffen? (gespreid, later of minder betalen, behoort tot de mogelijkheden!)  
 
Oktober: bijdrage aan de Oudervereniging.  
Deze bijdrage ligt meestal rond de €51. De hoogte van het bedrag is bepaald tijdens de 
algemene ledenvergadering 
.  
De Ouderraad is de spil in de school bij bijzondere activiteiten. Zij verzorgt met deze bijdrage 
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bijvoorbeeld het feest op 5 december, Arkdag, Paasontbijt, schoolreisjes en 
een deel van het culturele aanbod!  
Uw ouderbijdrage is onmisbaar om dit allemaal te kunnen organiseren.  
 
november: bijdrage aan Stichting Vrienden van Basisschool De Ark.  
Richtlijn is €100 per gezin, maar elk bedrag (meer of minder!) is méér dan welkom!!!  
Besteding aan onderwijs: zoals onderwijsassistent, extra onderwijspersoneel, aanvullende 
leermaterialen.  
 
oktober: zwembus 
De kinderen in de groepen 4 en 5 worden om de week per bus naar het zwembad gebracht 
voor een 'natte gymles'. Aan die ouders wordt een bijdrage van €72,50 gevraagd voor het 
vervoer.  
 
In september startten de schaatslessen voor de groepen 7 en 8, waarvoor wij een bijdrage 
vragen van €25,75 per kind. Vervoer is met ouders geregeld. 
 
Tot slot kunnen de ouders van groep 8 in maart een verzoek verwachten om het kampgeld 
te betalen. Afhankelijk van de kosten van de accommodatie zal dat rond de €110 per kind 
zijn.  
 
De Facturen van de overblijf zijn inmiddels bijna allemaal voldaan. De betaling van de 
overblijf is niet vrijwillig, dit betreft een dienst die wij inhuren. 
 
 
 
Jarigen van deze maand 
 
Van harte gefeliciteerd!!! 

Nieuwe leerlingen 
Aya komt terug naar De Ark na een intensieve taalcursus bij de Internationale TaalKlas (ITK) 
in Haarlem. Aya komt in groep 1-2C, waar zij een jaar geleden gestart is, toen haar gezin 
vanuit Syrië uiteindelijk in Heemstede een huis heeft gekregen. 
Haar zus Aisha komt ook naar De Ark, Aisha is startklaar voor groep 3. 
 
Van harte welkom! 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

