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Nieuws van SmdB De Ark januari-februari 2020
Het jaar 2020 is alweer in de tweede maand. De CITO toetsen, rapportbesprekingen, VO
adviezen zijn deze periode geweest. Na een periode van rust, de kerstvakantie, volgt een
periode waarin gekeken wordt waar de (individuele) ontwikkeling op dit moment staat. Niet
alleen parate kennis of een IQ bepaalt wat goed bij een kind past. Steeds meer wordt de
sociaal-emotionele ontwikkeling, vaardigheden, persoonskenmerken en onderwijsbehoeften
meegenomen in een advies. En…dat is een goede zaak: een kind is meer dan een cijfer.
Verder is het een momentopname: hoe en waar staat uw kind nu. Dat kan zomaar over een
paar maanden anders zijn. Gelukkig leven we in een land waar een kind de kans krijgt om te
groeien. We hebben in Nederland een schoolsysteem waar een kind linksom of rechtsom,
zijn eigen, passende doelen kan behalen. Soms gaat dat sneller, soms is een pas op de
plaats nodig en soms gaat het heel geleidelijk. Door in gesprek te blijven met elkaar kunnen
we het kind een duwtje in de goede richting geven.
Na een aantal jaren de Paasviering in de kerk gevierd te hebben, zullen we dit jaar de
Paasviering anders organiseren. Donderdagmiddag 9 april vieren Pasen op school alleen met
de kinderen en de leerkrachten.
Voor straks een fijne voorjaarsvakantie toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Audit en inspectiebezoek
Vrijdag 10 januari hebben we een Audit gekregen op school. Dit is een waarderend
onderzoek naar het functioneren van onze school. De auditgroep heeft de klassen bezocht,
gesproken met de directeur en de IB-er, met de leerkrachten, met leerlingen en met ouders.
Uit de Audit bleek dat het pedagogisch klimaat, hoe we omgaan met elkaar, zeer goed is. Je
veilig voelen en gezien worden is een voorwaarde om tot leren te komen. Het kindgericht
werken vanuit groep 1-2 en het werken met de projecten volgens het organisatiemodel van
VierKeerWijzer wordt door iedere geleding als een positief punt genoemd. De kinderen
zouden zelfs meer van die zelfstandige, eigenverantwoordelijke manier van werken in de
ochtend willen toepassen. Ook de Audit groep gaf aan om dit als een kans op te pakken.
De Audit groep had een positief beeld van onze school. Wij zijn daar trots op en beseffen
ons terdege dat dit kan door de goede samenwerking onderling en met u als ouders en de
kinderen.
In januari kregen we tevens het bericht dat we zeer binnenkort weer een bezoek gaan
krijgen op onze school en nu van de schoolinspectie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid
maandag 30 maart plaatsvinden. De schoolinspectie zal gesprekken met het bestuur en
geledingen binnen de school voeren en alle vier de scholen van de vereniging bezoeken en
onderzoeken. Wij hebben al een beetje kunnen oefenen en zullen ook dan ons beste beentje
voorzetten.
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Personeel
U heeft het nieuws al vernomen van de komende babygolf op De Ark.
Juf Salome en juf Romina verwachten een kindje. Wij zijn natuurlijk blij voor hen en leven
met hen mee. Dat betekent wel dat we eind en begin van het schooljaar en begin van het
nieuwe schooljaar te maken krijgen met verlof en vervanging. Dit laatste zal nog spannend
zijn, gezien het huidige leerkrachttekort. We houden u op de hoogte.
We leefden de afgelopen weken mee met juf Carina. Bij haar was een
buitenbaarmoederlijke zwangerschap geconstateerd en zij moest met spoed geopereerd
worden. De artsen waren er net op tijd bij. Naast verdriet is er daarom ook dankbaarheid dat
het met Juf Carina goed gaat. Zij wil 17 februari weer beginnen.

Noodoproep voor hulp van ouders
Dankzij de hulp van ouders kunnen er veel leuke activiteiten georganiseerd worden. We
beseffen terdege dat we een groot beroep op u doen. Door de projecten zijn er meer
activiteiten buiten de deur waardoor we regelmatig rijouders nodig hebben.
Verder zijn er ook vaste commissies.
Voor de Koningsspelen zoeken wij twee vaste ouders die met de leerkrachten de
werkgroep versterken. In deze werkgroep zitten ook ouders en leerkrachten van de andere
twee basisscholen. Binnenkort start de organisatie van de Koningsspelen weer. Juf Romina
zit in deze groep namens de leerkrachten. Warner Verboom was de afgevaardigde namens
de ouders. Hij heeft de overstap naar de GMR en de MR gemaakt en we zijn daarom
dringend op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie van de Koningspelen.
Contactpersoon is juf Romina.
Voor de ouderraad zoeken wij nog twee personen.
Voor de PR commissie zoeken wij een of twee personen.
De luizenpluizers willen graag versterking.
De school en de kinderen zijn gebaat bij uw hulp!

De Ark, een basisschool met hart en ziel:
☺Bijbelse Waarden en Normen
☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺Spelen(d) leren en Leren(d) spelen
☺Moderne methoden

☺Buitenschoolse activiteiten
☺Betrokkenheid van ouders

SmdB De Ark
Burg. Versluijsstraat 14
4698 AS Oud-Vossemeer
0166-672508
www.smdbdeark.nl

Natuurspeeltuin
U heeft de graafwerkzaamheden vast wel gezien. De voorkant van de school ondergaat een
heuse metamorfose. Na het zichtbaar maken van de Ark met de dieren van de Ark, zijn we
nu de voortuin aan het aanpakken.
De wens was er om een meer natuurlijke speeltuin en natuurlestuin te hebben. Een speeltuin
waar de kinderen dus vies kunnen worden, want er kan straks gekropen worden door
buizen, er is een hut van wilgentakken die straks helemaal begroeid zal zijn, er kan tussen
palen gelopen worden en er komt een touwbrug. Er is ook een zithoek van boomstammen
waar een buitenles gegeven kan worden, een deel met fruitbomen en moestuin.
Beukenhagen scheiden de vakken af. Een echte blikvanger dus! Maandag en dinsdag wordt
de natuurtuin verder klaargemaakt.
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Leesactiviteiten
In de bovenbouw werd in de kerstvakantie door een paar enthousiaste ouders een
‘leesverdieping’ in het lokaal gemaakt. Een plek om je terug te trekken met een boek.
De kinderen voeren acties uit om hun eigen verzonnen project deels mede te bekostigen.

Zendingsgeld
Elke maandag halen wij geld op. Door ons “adoptiekind” Samuel Jeremías Suy Gonzáles uit
Guatamala te steunen via Woord en Daad leren we kinderen inzien dat het elders in de
wereld anders kan zijn, maar dat we een bijdrage kunnen leveren.
Het geldt komt ten goede aan zijn woongemeenschap. Zo kunnen kinderen naar school. Het
zou fijn zijn als er van alle kinderen een kleine bijdrage per week zou zijn.

Weerbaarheidslessen groep 7-8
Vanaf donderdag 9 januari hebben de leerlingen van groep 7-8 vijf weken
weerbaarheidslessen gevolgd. Deze lessen worden gesubsidieerd door de gemeente Tholen.

Muziek HAA in de Maat
HAA in de Maat heeft zich met een afvaardiging van de scholen opgegeven voor de
landelijke wedstrijd ‘Meer muziek in de klas’. Van onze school doen Lieke, Annemieke,
Guinevere en Matthew mee. Afgelopen vrijdag heeft de deelnemersgroep een filmpje
opgenomen om zich te presenteren aan de jury. De uiteindelijke proviciale winnaars mogen
in december spelen voor prinses Maxima tijdens het nationale muziekgala. Succes!
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Naturalis
Groep 5-6 ging 20 januari naar Naturalis met de bus. De kinderen hebben een groot deel
door acties zelf bekostigd en georganiseerd.
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Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
17-02-2020
24 t/m 29 februari
02 maart
06 maart
13 maart
19 maart
20 maart
20 maart
30 maart
31 maart
09 april
10 april t/m 13 april
14 en 15 april
17 april
20 april t/m 5 mei
Week van 11 mei
18 en 18 mei
29 mei
22 juni
10 juli

GMR vergadering; ook gesprek met Raad vanToezicht
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
muziek groep 3 t/m 8
muziek groep 5-6
Samen muziek maken geblazen groep 4
leerlingenraad
muziek groep 3 t/m 8
Inspectiebezoek
GMR
Paasviering, ’s middags, alleen met kinderen.
Goede vrijdag en Paasweekend
IEP eindtoets
Koningsspelen. 14.00 uur vrij. De kinderen lunchen op
school.
Vakantie. Koningsdag, 4 en 5 mei.
Avondvierdaagse
Groep 8 op kamp
Studiedag, vrijdag de hele dag
Studiedag, maandag de hele dag
Studiemorgen, vrijdagmorgen begin zomervakantie 2020
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Lidmaatschap VPCO Tholen e.o.

Betreft: aanmeldingsformulier lidmaatschap/begunstiging VPCO Tholen e.o.

Geachte ouder, verzorger,
Graag brengen wij daarom onze schoolvereniging onder uw aandacht. Immers onze scholen
zijn opgericht en worden in stand gehouden door onze schoolvereniging. En een
schoolvereniging wordt gevormd door en bestaat bij de gratie van leden. Daarom is het
belangrijk dat ook u lid wordt van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te
Tholen en omstreken.
Algemeen

De Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken beheert 4
scholen voor basisonderwijs t.w.
• School met de Bijbel De Ark te Oud-Vossemeer
• Christelijke Basisschool Het Kompas te Anna Jacobapolder
• Jenaplan Leef- Werkgemeenschap School met de Bijbel te Poortvliet
• Christelijk Nationale School De Regenboog te Tholen.
Op de scholen zitten ca. 450 leerlingen. Er werken ca. 50 personeelsleden.
Elke school wordt geleid door een directeur. Deze directeuren worden aangestuurd door een
algemeen directeur. De algemeen directeur is de opdrachtnemer van het Algemeen Bestuur
dat uit en door de leden van VPCO Tholen e.o. wordt gekozen.

Grondslag
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en beoogt zich in al haar
arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van
Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift.
Doel

De vereniging stelt zich ten doel het oprichten en instandhouden van scholen voor
protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken.
Lid van VPCO Tholen e.o.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is
persoonlijk. Middels onderstaande antwoordstrook of via de website kunt u zich aanmelden.
Het bestuur beslist na ontvangst van uw aanmelding op de eerstkomende
bestuursvergadering over de toelating. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
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Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Kunt u niet aan de gestelde levensbeschouwelijke voorwaarden om lid te worden voldoen,
maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe, dan kunt u begunstiger worden voor
een bedrag dat gelijk is aan de contributie voor leden.

(antwoordstrook opsturen naar: VPCO Tholen e.o., Postbus 29, 4690 AA Tholen of
aanmelden via de website www.vpcotholen.nl )

Lid van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij
• Een protestants-christelijke levensovertuiging heeft en meelevend lid is van een van
de protestants-christelijke kerken of geloofsgemeenschappen en
• Instemming kan betuigen met de hierboven vermelde grondslag en
• Bereid is de contributie (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen.
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………

Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende draagt VPCO Tholen e.o. een warm hart toe en is bereid de
begunstigingsbijdrage (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………
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