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SmdB De Ark nr 4 november-december 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Maandag 2 november heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school.
Deze stond eigenlijk in maart gepland, maar kon door de sluiting van de scholen toen niet
plaats vinden. Het schoolbezoek is een onderdeel van het besturenonderzoek.
Van te voren heeft de inspectie documentenonderzoek gedaan, evenals tijdens het bezoek.
Er hebben op school gesprekken plaats gevonden met leerlingen, leerkrachten, directeur en
intern begeleider. Ook is de inspecteur in alle groepen geweest.
Bovenschools zijn er gesprekken geweest met een afvaardiging van leerkrachten en ouders
van de GMR en de Raad van Toezicht van VPCO Tholen.
De eerste terugkoppeling vanuit de inspectie laat zien dat ze zeer tevreden zijn over het
onderwijs op onze school. Er is gelet op ‘zicht op ontwikkeling van leerlingen’,
‘kwaliteitszorg’, ‘kwaliteitscultuur’ en ‘verantwoording en dialoog’.
In december verwachten we een concept bestuursrapport met daarin opgenomen het
verslag van onze school en daarna volgt het definitieve rapport. De inspectie gaf aan dat we
trots op onze scholen mogen zijn waar mensen met een onderwijshart werken.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Personeel
Juf Gerda is aan het re-integreren nadat zij vanwege het coronavirus thuis was. Zij is nog
erg moe; het gaat met kleine stapjes vooruit. Vorige week woensdag is zijn met een dag
begonnen. Deze week zal ze een tweede dag erbij proberen. Beterschap juf Gerda.
Meester Arjan: Het is in deze tijd zeer moeilijk om vervanging te krijgen. Toch heeft
meester Arjan ons regelmatig kunnen helpen.
Verder heeft meester Maarten ons nog een dag geholpen, evenals juf Salome en waren er
thuiswerkdagen.
Juf Salome is in november weer begonnen na haar verlof op donderdag en vrijdag.
In plaats van rustig met deelverlof op te starten, moest zij flink aan de bak nu juf Gerda
afwezig was. Zij heeft er voor gezorgd dat er een ingevuld rooster was en dat alle materialen
klaar lagen op de maandag, dinsdag en woensdag en dat alles rondom deze dagen geregeld
was. Ook is zij zelf nog een extra woensdag voor de klas gegaan. Dank daarvoor!
Juf Christa: Het verlof van juf Christa start halverwege januari. Vanwege de aanscherping
van de regeling voor zwangere werkneemsters en corona (het garanderen van de
anderhalve meter tussen een zwangere juf en de kinderen) zal juf Christa gelijk na de
kerstvakantie niet zelf meer voor de klas staan. Zij zal nog twee weken ondersteunende
activiteiten op school doen. Op dit moment is de vervanging nog niet geregeld. Wij zijn hier
volop een oplossing voor aan het zoeken.

Coronamaatregelen
In de bovenbouw hadden we te maken met corona onder enkele leerlingen. Dit had ook
gevolgen voor de gezinnen van de kinderen. Wij hebben steeds in nauw contact gestaan met
de GGD en alle adviezen opgevolgd. Afgelopen week waren er ook nog twee kinderen
getest, maar gelukkig was de uitslag negatief. Dank u wel voor het vertrouwen de afgelopen
weken.
De maatregelen rondom corona blijven nog steeds van kracht; zie eerdere nieuwsbrieven.
Een aantal adviezen zijn aangescherpt in het PO-raad protocol:
-Groepsactiviteiten buiten de school zoveel mogelijk beperken.
-Oudergesprekken bij voorkeur digitaal organiseren.
-Leerlingen groep 1-2 hoeven bij klachten in principe niet getest te worden bij
verkoudheidsklachten in combinatie met koorts.
-Leerlingen groep 3 t/m 8 met enkel verkoudheidsklachten hoeven niet getest te worden.
Het mag wel, maar het is geen dringend advies. Heeft de leerling naast de
verkoudheidsklachten ook koorts of benauwdheid of is het ernstig ziek, dan is het dringende
advies om wel te testen. Dit laatste geldt ook als de GGD dit aanraadt uit het bron- en
contactonderzoek of bij een uitbraak.
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Buurtpedagoog
De afgelopen jaren hebben wij binnen Oud-Vossemeer kennisgemaakt met de
schoolmaatschappelijk werkster: Jolanda Vos. Een gesprekspartner binnen de basisschool
voor ouders en kinderen die ondersteuning kon geven bij opvoedkundige vragen. Dit project
was in Oud-Vossemeer als pilot uitgerold en stopt, omdat maar een deel van de kinderen op
deze manier bereikt werd.
De pilot wordt breder getrokken d.m.v. een buurtpedagoog. Voor dezelfde vragen kunt u op
een laagdrempelige manier terecht bij Pepita v.d. Laak, onze buurtpedagoog in OudVossemeer. Wij als school hebben ook regelmatig contact met haar. Maar ook vanuit
verenigingen, sportclubs e.d. kan contact met haar gezocht worden bij vragen. Zo kan een
breder publiek bereikt worden. Naast haar werk als buurtpedagoog is Pepita werkzaam bij
De Spring, jeugdhulp. Zij kent dus veel lijntjes als u specifieke (hulp)vragen heeft bij
opvoedvragen in de breedste zin van het woord t.a.v. uw kind. De buurtpedagoog kan ook
bij u thuis komen voor een gesprek als u dat wilt. Zowel de buurtpedagoog als u kunt
initiatief tot contact nemen.
Er wordt nog een filmpje gemaakt, waar meer verteld wordt over het werk van de
buurtpedagoog.
Contactgegevens van Pepita: Tel: 0639862662, e-mail: p.van.de.laak@springjeugdhulp.nl.
Zij is ook op facebook te vinden. U mag mailen, appen, bellen, facebookberichtje: alle
opvoedvragen groot en klein kunnen gesteld worden.

Sinterklaas
Het pietentoneelstuk was weer een groot succes. Wij zijn bezig met een overgang naar
roetveegpieten n.a.v. het advies van de MR ouders. Wij gaan intern in overleg over een
mogelijke andere opzet van het sinterklaasfeest.
Het was een gezellig feest en ieder kreeg een mooi cadeau. In de groepen 5 t/m 8 waren er
weer prachtige surprises gemaakt.
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Kerstviering
De kerstviering zal vrijdagmorgen 18 december plaatsvinden met de kinderen op school.
Hiermee vervalt als gevolg van de coronamaatregelen de traditionele viering op
donderdagavond in de kerk. Ook nu zal er een mooie viering plaatsvinden samen met de
kinderen.
Via Parro ontvangt u (en heeft u ontvangen) de praktische informatie.
De school zal versierd worden on kerstsfeer.
Na de viering op vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit.

Leerlingenraad
Lana, Esmee, Annemieke en Rhodé, de LR van dit schooljaar, hebben met de schoolinspectie
gesproken over allerhande zaken binnen de school. Zij hebben een positieve feedback
gegeven aan de inspectie. Heel fijn natuurlijk!
De volgende leerlingenraad is vrijdag 11 december. De kinderen eten in de personeelskamer.
Privacy voorkeuren
Wij doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Het is
prettig dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit is tegenwoordig
zelfs wettelijk verplicht. Wij vragen u via PARRO uw privacy voorkeuren door te geven.

MR (medezeggenschapsraad)
De MR heeft een oproep gedaan naar ouders om mee te denken over PR activiteiten.
Een school kan alleen bestaan met voldoende leerlingen. Op het ogenblik gaan er grote
groepen 8 van school af en gaat de instroom niet gelijk op. De beste reclame komt van u als
ouders!!
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Belangrijke data
11 december
18 december
21 dec. t/m 1 jan.
12 januari
Week van 8 februari
15 febr. t/m 19 febr.
24 februari
19 maart
Schoolkamp groep 8

Leerlingenraad
’s Morgens kerstviering in de klas, ’s middags vrij
Kerstvakantie
Cultuuractiviteit groep 1-2
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Biddag; school is gesloten
Leerlingenraad
10 en 11 mei 2021

Privacy voorkeuren
HERINNERING: Als u de voorkeuren nog niet hebt doorgegeven via het
ouderportaal van ParnasSys wilt u dit dan alsnog doen. Dank u wel.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het
begin van het schooljaar kunt u als ouders via Parro uw voorkeuren doorgeven.
Dit doet u via de volgende stappen:

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Privacy voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.

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

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

