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SmdB De Ark nr 1 juli 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
En toen waren we weer een aantal weken aan het werk, maar nog steeds met aangepaste
schooltijden en zonder vermenging van groepen. Na 1 juli zijn de maatregelen iets
versoepeld voor de kinderen, waardoor we na de vakantie weer groepen mogen vermengen.
We houden ons wel aan de aangescherpte hygiëne maatregelen.
Wij zijn inmiddels volop bezig met afsluitende activiteiten van het schooljaar en
organisatorische zaken van het nieuwe schooljaar. Maandag 06 juli hebben we officieel
afscheid genomen van groep 8. U leest er meer over in nieuwsbrief 2 van juli.
Donderdag wordt groep 8 nog uitgezwaaid tussen 09.00 en 10.00, waarna ze op een door
ouders georganiseerd kamp gaan. Veel plezier!
Donderdag zijn de kinderen om 13.30 uur vrij. Info over deze dag heeft u via Parro van de
juffen zelf ontvangen. Vrijdag hebben de leerkrachten nog een werkdag, maar zijn de
kinderen vrij.
Hopelijk kunt u genieten met elkaar van een fijne zomervakantie.
Na de vakantie starten we met de ‘oude’ schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30-12.00 en 13.15-15.15 uur.
Woensdag van 08.30-12.15, kleuters vrij.
We sluiten af na een bijzonder jaar vanwege de
coronamaatregelen, maar zijn dankbaar hoe alles uiteindelijk toch
goed gegaan is. Bij de data staan nog een aantal activiteiten onder
voorbehoud. Afhankelijk van de situatie over zes weken.
Tot ziens op maandag 24 augustus.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Personeel
Juf Romina is met zwangerschapsverlof. Zij heeft afscheid van u en haar groep genomen.
Juf Salome gaat 13 juli met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie tijd toe!
Juf Theresia van Bale gaat ons helpen tijdens het verlof van juf Salome. Zij werkt ook nog
op een andere school. Zij komt op maandag en dinsdag werken. Juf Gerda is bereid
gevonden om tijdens het verlof op woensdag, donderdag en vrijdag te werken.
Groep

Naam 2020-2021

7-8

Salome Pouwelse: verlof 13 juli tot nov.

Dagen tijdens verlof
(ma, di)

Theresia van Bale vervangster
Gerda Sulkers

(wo, do, vr)

Juf Kim gaat met een nieuwe opleiding beginnen na de zomervakantie en heeft afgelopen
maandag afscheid genomen. Mogelijk kan ze in de toekomst toch nog eens een paar uurtjes
komen helpen.
Juf Marjolein heeft afgelopen maandag afscheid genomen.
Juf Simone zal juf Marjolein opvolgen als intern begeleider (IB-er). Zij werkt nu op CNS De
Regenboog als leerkracht, maar zal na de vakantie bij ons komen werken. Juf Simone zal in
het nieuwe schooljaar starten met de opleiding voor Intern Begeleider. Juf Marjolein zal haar
op de achtergrond begeleiden, zodat de overgang zo soepel mogelijk zal verlopen.
Ieder bedankt voor de inzet voor deze school en onze kinderen.
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Juf Annemieke van Kooten zal na de zomervakantie op dinsdag de juf van groep 5-6 zijn
en om de woensdag, donderdag en vrijdag de juf van groep 3-4 worden. Zij is vorige week
langs de kinderen gegaan om zich voor te stellen.
Zij stelt zich aan u voor:
Wat leuk dat ik me alvast op deze manier voor kan
stellen aan jullie. Mijn naam is Annemieke van Kooten en
komend schooljaar zal ik op de De Ark in groep 3/4 en
groep 5/6 gaan werken. Ik heb er erg veel zin in! Sinds
begin dit jaar woon ik samen met mijn man in SintAnnaland. Hiervoor hebben wij zo’n 8 jaar gewoond in
Den Haag en in het Westland. Ik ben echter opgegroeid
in Tholen, dus het is erg leuk om na zoveel jaren weer
terug te zijn op het mooie eiland. De afgelopen acht jaar
heb ik gewerkt op een hele leuke school in Scheveningen.
Ik heb daar ervaring opgedaan in de groepen 3, 4 en 5
en sinds dit schooljaar was ik leerkracht van de taalklas
waar ik buitenlandse kinderen (onder andere) de
Nederlandse taal leerde. Toch is het fijn om binnenkort
weer op een school in de buurt te gaan werken. Een nieuwe uitdaging dus! Verder is het
misschien leuk om nog wat persoonlijke informatie te weten ☺. Ik ben 28 jaar en in mijn
vrije tijd houd ik erg van wandelen, fietsen, reizen, kamperen en fotograferen.
Ik kijk uit naar het komende jaar en heb er zin in om alle kinderen te leren kennen. Alvast
een fijne vakantie gewenst en tot in het nieuwe schooljaar!
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Peiling o.a. aangepaste schooltijden
We hebben de schooltijdenenquête geïnventariseerd, omdat er hier nu, noodgedwongen,
ervaring mee was. Dit is zowel onder personeel als ouders gedaan. Wij gaan hier volgend
schooljaar verder naar kijken. Er is een voorkeur voor verandering, maar ouders en
personeel verschillen in de manier waarop.
Voor nu starten we na de vakantie met de ‘oude’ schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30-12.00 en 13.15-15.15 uur.
Woensdag van 08.30-12.15, kleuters vrij.
We hadden gevraagd om per gezin een vragenlijst in te vullen.
Link met uitslag ouders andere schooltijden (40 reacties)

Uitslag personeel:
Er is een meerderheid voor andere schooltijden bij het personeel. waarbij de voorkeur uitgaat naar
het vijf gelijke dagen model (80%) of een vrije woensdagmiddag (20%) met de mogelijkheid tot een
korte pauze van de leerkrachten.
Voor jonge kinderen is er een voorkeur voor een vrije woensdag (60%)

korte tevredenheidspeiling (22 personen hebben geantwoord)
Link voor samenvatting
U bent overwegend tevreden over de school. Daar zijn we blij mee. De gemaakte
opmerkingen nemen we mee in ons jaarplan.
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn zeer tevreden over school.
37 leerlingen in groep 5 t/m 8
Schoolgebouw en plein
Zelfstandig werken
Op tijd beginnen en eindigen van de lessen
Lesgeven van de juffen
Hulp van de juffen
Dingen die we op school doen en in de klas
Hoe de juffen tegen mij doen
Hoe andere kinderen tegen mij doen
Dagopening
Regels van de school

Overwegend tevreden
100 %
100 %
90 %
100%
100 %
97 %
100 %
92 %
100 %
97 %
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Vakantierooster 2020-2021
We hebben nog een studiedag op maandag 05 juli vastgesteld.

Vakantierooster 2020-2021
Studiedag
Herfst
Dankdag
Middag vrij
Kerst
Voorjaar
Biddag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Zomer

19-10 t/m 23-10
18-11
18-12
21-12 t/m 01-01
15-02 t/m 19-02
24-02
02-04 t/m 05-04
26-04 t/m 07-05
13-05 t/m 14-05
21-05
24-05
05-07
23-07
26-07 t/m 03-09

Belangrijke data
9 juli
10 juli
13 juli t/m 21 augustus
24 augustus
Week van 31 augustus
25 september
02 oktober
09 oktober
Week van 12 oktober

Laatste schooldag. Kinderen zijn 13.30 uur uit.
Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij.
Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatie avonden groep 3, 5, 7. (Onder voorbehoud.
Afhankelijk van Corona maatregelen.)
Schoolfotograaf ’s morgens
PR commissie
LR raad
Luister- en Zien gesprekken
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Auditie HAA in de maat voor Lang leve de muziekshow
HAA in de maat heeft auditie gedaan voor de muziekshow van Lang leve de muziek. Van
onze school deze Guinevere, Lieke, Matthew en Annemieke mee. Helaas zijn we niet door
naar de liveshow. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan.
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