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SmdB De Ark nr 1 mei 2020: onderwijs op afstand!
Beste ouder(s), verzorger(s),
Ik hoop dat u de afgelopen weken genoten heeft van de zon en de vrije dagen met uw
kind(eren). In deze meivakantie informeer ik u over een aantal zaken rondom de opstart van
onze school met ingang van maandag 11 mei. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van
de tijd naar school. In deze informatiebrief ziet u hoe wij hier invulling aan hebben gegeven.
Belangrijk om direct te noemen is dat wij voor een periode van drie weken gaan
draaien met een continurooster.
Voor een goede en zorgvuldige start is het kabinetsbesluit voor ons leidend en het protocol
dat is opgesteld door de PO-raad richtinggevend.
Volgende week ontvangt u óf 6 óf 7 mei nogmaals een informatiebrief. Hierin staan
aanvullende praktische afspraken rondom de start op maandag 11 mei zoals het ophalen en
brengen van de kinderen.
Hoe weet ik wanneer mijn kind op school verwacht wordt en wie er voor de groep
staat?
Stap 1: kijk in welk leerlingcohort uw kind zit: de A- groep of de B-groep.
Stap 2: kijk hoe deze cohorten verdeeld zijn over de lesdagen: A-groep gaat
maandag en donderdag naar school, de B-groep gaat dinsdag en vrijdag naar
school.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Personeel
Alle leerkrachten hebben aangegeven dat zij proberen te starten vanaf 11 mei.
Daar zijn we dankbaar voor.
Juf Evelien, de leerkrachtondersteuner, zal tot de zomervakantie vanuit huis werken.
Zij zal enkele kinderen m.b.v. teams blijven ondersteunen.
Er zijn binnen VPCO Tholen verschillende vacatures vanwege zwangerschapsverloven en
afscheid door pensioen. Ook op de Ark hebben we met zwangerschapsverloven te maken,
aangezien juf Salome en juf Romina in blijde verwachting zijn.
Deelt u a.u.b. de advertentie in uw netwerk!!
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☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺Spelen(d) leren en Leren(d) spelen
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Week van 6 t/m 9 mei
Op 6,7 en 8 mei geven wij de kinderen deels afstandsonderwijs op de manier zoals we dat
de afgelopen weken hebben gedaan. Wel zullen wel minder contactmomenten zijn tussen de
leerkracht en de kinderen. Dit komt omdat de leerkrachten deze dagen ook gebruiken om de
start van maandag 11 mei verder vorm te geven.
Op deze dagen is er noodopvang mogelijk op school voor ouders met cruciale beroepen die
via hun eigen netwerk de opvang niet geregeld krijgen.

Onderwijs en ouders vanaf 11 mei
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s).
Oudergesprekken vinden digitaal plaats.
Ouders zijn en mogen niet aanwezig zijn in het schoolgebouw en op het plein.
In de informatiebrief van volgende week staat concreet hoe we het halen en
brengen van kinderen organiseren.

Continurooster
Van 11-05 t/m 29-05 hanteren we op school een continurooster, waarbij er tussen
de middag op school (in de klas bij de leerkracht) wordt gegeten. Op deze manier zijn er zo
min mogelijk verplaatsingsbewegingen van kinderen en ouders.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er school van 08.30-14.15 uur.
Woensdag is er school van 08.30-12.15.
Zie verder het schema voor de kinderen met hun cohorten.
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Cohorten
We houden de gewone combi’s, zodat gezinnen met meerdere
kinderen op dezelfde dag kunnen.
De A-groep komt op maandag en donderdag en om de
woensdag. Deze start maandag 11 mei en ook met de eerste
woensdag 13 mei.
Familie met
broer/zus

A-Groep
Esmee, Bjorn v.
Poortvliet
Arjan en Esther de
Mik
Michelle, Noélle
v. Vossen
Jean-Luc,
Guinevere Soeters
Jasmijn, Jarno en
Leunis
David en Levi
Merbis
Lily-Roos, Alysa de
Boer
Lana en Noa de
Regt
Levi Thijssens en
Lorena M
Joyce en Nathanaël
v.d. Kooij
Josephine en Eva
Blom
Rivano , Kyandro,
Shaniqua Krijntjes
Jonan van Putten
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We houden de gewone combi’s, zodat gezinnen met meerdere
kinderen op dezelfde dag kunnen.
De B-groep komt dinsdag en vrijdag en om de woensdag. Deze
groep start dinsdag 12 mei en de eerste woensdag is 20 mei.
Familie met
broer/zus

B-Groep
Faith Cloé
D’Angelo
Van Bueren
Pieter
Annemieke
Verboom
Thijmen, Lieke
Droogers
Benthe, Levi,
Yanna Priem
Finn en Vera van
Haaften
Rens, Thijs
Schilperoord
Luc, Sem van Unen
Eden, Grace en Jens
Luters
Levi, Kian van
Leeuwen
Sem en Noah
Goedegebuure
Levi en Tara Snip
Tim, Lucas, Julian
Quist
Luca en Romy Fase
Ian, Joy, Amy,
Kaylee, Matthew
Bolier
Thamar, Rhodé,
Lucia Kousemaker
Mart Mostert
Jaidy Ringelberg
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