
Nieuwsbrief bij het begin van het schooljaar.

Beste ouders,

Bij het einde van onze eerste week in het nieuwe schooljaar,
delen we graag wat nieuwtjes met jullie.

Na heel wat voorbereidend werk in de klassen en rond de
school, zette het Onze Ark team de schoolpoort graag weer
open op deze eerste september.
De leerlingen sprongen het schooljaar in, de ouders keuvelden
samen met een kopje koffie aangeboden door ons oudercomité
Schouders. Een gezellige start van dit nieuwe schooljaar.

Voor de middag kwamen we samen voor onze eerste klas van
de maand. We zongen ‘‘t Is weer voorbij die mooie zomer’, we
dansten, vertelden en maakten wat afspraken zodat het jaar
vlot kan verlopen. Fijn om weer met z’n allen samen te
zijn.



Een extra welkom aan enkele nieuwe gezichten. Lewis,
Baptiste, Artuur, Mira en Thorgan komen bij ons aan boord.
Ons team wordt versterkt door Tilde en Xena die Nikita helpen
in de eetzaal, bij het onderhoud en opvang.  Juf Julie en juf
Kim ondersteunen onze leerlingen en titularissen.
Omdat we merken dat het voor heel wat leerlingen moeilijker
wordt om in deze drukke wereld met zijn vele prikkels, rustig te
worden, te kiezen, te focussen op wat nu eerst moet gebeuren
of op wat echt belangrijk is, willen we binnen onze werking
aandacht besteden aan deze belangrijke vaardigheden.
Aan de leerlingen hebben we dit alles uitgelegd aan de hand
van een verhaaltje…
● Mijn kompas helpt mij eraan denken om alles mee te

hebben om op koers te blijven…
● Op mijn toerenteller kan ik zien of ik niet te onrustig

wordt om het schip goed te besturen… wanneer ik
onrustig ben, kan ik niet meer zo goed nadenken…



● Met het stuurwiel kan ik bijsturen indien het nodig is…
maakte ik een fout, dan denk ik na hoe ik het kan
verbeteren en bijsturen.

● Ik heb een anker voor de momenten dat ik even moet
wachten omdat juf of meester bezig is, omdat iemand
anders aan het woord is… Ik ben niet alleen op zee en
moet soms mijn anker uitgooien om anderen voor te
laten.

● Wil ik vooruit geraken, dan moet ik mijn schroef tijdig op
gang trekken… Als ik te lang wacht om in gang te
schieten, haal ik niet tijdig mijn doel en blijf ik niet op
koers.

● Ik ben de kapitein van mijn eigen schip en ik ben de
eerste die ervoor kan zorgen dat ik koers houd. Ik bekijk
goed wat ik moet doen, ik luister naar mijn opdrachten en
bedenk een goed plan voor ik begin.

Vanaf dit schooljaar oefenen we dus extra op in orde zijn,
eventjes kunnen wachten, stil zijn als het nodig is, goed
luisteren, zorgen voor ons gerief enz.



Dit zullen we doen in de klas, op de speelplaats, in de studie,
op alle momenten van de dag. In de studie mogen de
leerlingen dit jaar niet meer terug naar de klas als ze iets
vergeten zijn, ze moeten zorgen dat ze hun schrijfgerief mee
hebben. Op die manier worden wij zelfstandige leerlingen die
niet bang zijn om een fout te maken maar hun eigen leren in
handen nemen en verantwoordelijkheid dragen.  Het zou fijn
zijn als jullie je kind hierbij een beetje helpen door een oogje in
het zeil te houden bij het huiswerk, de agenda goed op te
volgen en mee te helpen alles in orde te brengen. Voor de
leerlingen die in de studie blijven vragen we het nodige
schrijfgerief zelf mee te brengen.

Als laatste geven we de belangrijke data voor het schooljaar
mee.
Voor het eerste trimester doen we dit uitgebreid, voor de rest
van het jaar beperken we nog tot vrije dagen en pedagogische
werkdagen. Na kerst geven we de activiteitenkalender van het
tweede trimester mee.



Kalender Onze Ark 2022-2023

SEPTEMBER

Week van 19
september

Fietsweek in Onze Ark.

20 september Ouderavond L2

21 september Voetbal 4 tegen 4 voor L5 en L6

26 september Sportdag kleuter

27 september Sportdag lager

28 september Dag van de sportclub

28 september Ouderavond kleuter en L5

29 september Ouderavond L6

OKTOBER

3 oktober Sportdag 5de leerjaar met de
scholengemeenschap.

4 oktober Ouderavond L3 en L4

5 oktober Veldloop

6 oktober Zwemmen voor L1, L2, L3, L4
Talentennamiddag

7 oktober Medisch onderzoek L4

9 oktober Kip aan spit in de Sceure

10 oktober Vrije dag

17 oktober Zwemmen voor L5 en L6

19 oktober Pedagogische werkdag voor het team,
leerlingen zijn thuis.

20 oktober Zwemmen voor L1, L2, L3, K3

27 oktober Hockey avond voor L4, L5 en L6

31 okt. -4 nov. Herfstvakantie



NOVEMBER

10 november Zwemmen voor L1, L2, L3,L4

22 november Sherborne voor de allerkleinsten met hun
grootouders.

24 november Zwemmen voor L1, L2, L3, K3

27 november Kleuterkriebels

DECEMBER

2 december Grootoudersfeest

8 december Zwemmen L1, L2, L3, L4

19 december Zwemmen L5 en L6

22 december Zwemmen L1, L2, L3 en K3

26 dec.-6 jan. Kerstvakantie.

Noteer alvast

8 februari Pedagogisch werkdag voor het team.
Leerlingen zijn thuis.

20-24 februari Krokusvakantie

4 maart Schoolfeest in de Sceure

3-14 april Paasvakantie

22 april Vormsel

24 april Vrije dag

3 mei Pedagogische werkdag voor het team.
Leerlingen zijn thuis.

18 mei Eerste communie


