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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 en andere geloven en culturen. 
 
 
 
 
 

Schoolapp  
De leerkrachten plaatsen met regelmaat nieuwsberichten in de schoolapp.  
Een leuke foto van een uitje, een bijzondere opdracht, een mooie tekening, het is er allemaal 
te zien. Een aanrader om op uw smartphone te installeren! 
In de appstore vindt u de app onder de naam ‘schoolapp’ van schoolsunited. 
 
Vul bij de instellingen (tandwieltjes) bij school toevoegen de domeinnaam in 
www.arkheemstede.nl (haal schoolsunited.com weg) en bij groepscodes de code(s) van de 
groep(en) van uw kind(eren). De code is op te vragen bij de leerkracht. 
 
Klik op school activeren. 
 

http://www.arkheemstede.nl/
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KIES - Training voor Kinderen van Gescheiden ouders  
 

Op woensdag 27 september starten de Kind in Echtscheidingssituatie (KIES) 
trainingen voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingen worden 
gegeven op de Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. Kinderen die in de 
gemeente Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude of Bloemendaal wonen, kunnen 
aan deze training meedoen. KIES is een laagdrempelige spel en praat groep voor 
kinderen, gericht op het verwerken van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 
uur komen aan de hand van creatieve opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt nu een aantal jaren de KIES training aan. Kinderen 
die aan deze training hebben meegedaan waren enthousiast. De ouders gaven aan dat hun 
kinderen door de training vrolijker zijn geworden en beter voor zichzelf opkomen.  

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op met Claudia Heijns, 
CJG en KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken op 0653672449 of via email 
cheijns@wijheemstede.nl. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan deze training.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl. 
 
  

http://www.cjgheemstede.nl/
mailto:cheijns@wijheemstede.nl
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GGDFlits  
 
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel van gehoord maar daar blijft het vaak bij. Als 
iemand kleurenblind is kan men vaak prima zien maar het onderscheiden van kleuren is 
lastig. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen kinderen getest worden op 
kleurenblindheid. Wilt u meer over dit onderwerp weten kijkt u dan eens op 
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.aspx  

 
Gastouder gezocht 
Heeft u een tip voor een gastouder die vanaf 7 uur kinderen op kan vangen en naar school 
kan brengen en weer ophalen? Een van de ouders van een instromende leerling is naarstig 
op zoek! Tip graag bij Suzanne. 
 
 
Agenda op de website 
De agenda op de website 
www.arkheemstede.nl is tot de 
kerstvakantie gevuld. Deze week 
worden de overige bijzonderheden 
tot de zomervakantie erop 
gepubliceerd. Ook de zwemdagen 
van groepen 4/5 zijn te vinden in 
deze agenda. 
 
Voorleesavond: Geheel in stijl bij 
ons thema ‘Sprookjes, fabels, 
mythen en sagen’ openen wij de 
kinderboekenweek op 
dinsdagavond 3 oktober. Om 
18.30 uur mogen de kinderen in 
pyjama op school een verhaaltje 
komen luisteren! om 19 uur is het 
voorlezen klaar en kan iedereen 
heerlijk gaan slapen!! 

 
Leesbaar exemplaar? Klik op de link in de tekst! 

 
  

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.aspx
https://www.arkheemstede.nl/index.php?section=17
https://www.arkheemstede.nl/index.php?section=17
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Van harte gefeliciteerd!!! 

Nieuwe leerlingen 
Veel nieuwe leerlingen op De Ark! Van harte welkom allemaal, we hopen dat jullie je snel 
thuis zullen voelen. 

 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Het gaat goed met de inschrijvingen op De Ark. Zo goed zelfs, dat de inschrijvingen voor 
kinderen die tussen nu en december 2018 4 jaar oud worden op de wachtlijst terecht komen. 
Zijn er in uw gezin kinderen tussen 0 en 3 jaar oud die nog niet ingeschreven zijn?  
Kom dan bij Suzanne een inschrijfformulier halen. 


