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

SmdB De Ark nr 3 sept-oktober 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen week waren de eerste geplande gesprekken met de juffen over uw kinderen. Het
was goed om contact met elkaar te hebben. Sommige ouders hebben live met de juffen
gesproken, anderen gaven de voorkeur voor een telefonisch gesprek. Het was allemaal
mogelijk.
De noodzakelijke extra maatregelen vanwege corona beïnvloedt het wel en wee van ieder.
Op school laten we voor de kinderen alles zo ‘gewoon’ mogelijk verlopen. In de bijlage zal ik
de nieuwste versie van de beslisboom meesturen.
We doen weer mee met het nationaal schoolontbijt op vrijdag 6 november. De kinderen
hoeven dan niet thuis te eten, maar krijgen ontbijt op school.
Nu is het herfstvakantie. We hopen op goed weer, zodat er veel buiten gespeeld en
gewandeld kan worden.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Tegenwoordig hebben we ook een schoolkat: Timba
Hij woont bij juf Tineke
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Personeel
Juf Theresia is nog niet hersteld van corona. Zij is nog erg moe; het gaat met kleine
stapjes vooruit. Van de week is zij even een half uurtje op school geweest om de teamleden
te ontmoeten, want ze mist het werk heel erg. Na dit half uurtje ging ze snel huis om te
rusten. We wensen haar beterschap toe.
Meester Arjan heeft gelukkig de vervanging over kunnen nemen, zodat er al die weken
toch een stabiele factor was. We mogen ons gelukkig weten dat we de hele periode toch een
vaste leerkracht hebben gekregen. Meester Arjan komt nog twee dagen na de
herfstvakantie.
Heel erg bedankt!
Juf Salome zal in november weer beginnen op donderdag en vrijdag.
Elke maandag neemt ze in november en december nog verlof op. Na de kerstvakantie zal zij
om de maandag gaan werken en om de maandag verlof hebben naast het werken op
donderdag en vrijdag.
Juf Gerda zal november en december op maandag, dinsdag en woensdag werken en vanaf
januari om de maandag, dinsdag en woensdag. Ook juf Gerda bedanken we voor haar extra
inzet voor de school.
Juf Tineke kwam met het leuke initiatief om toch kort contact te hebben met de ouders, de
kleuters een glijdende entree te verzorgen en zo een goede start van de ochtend en de
middag met de kinderen te hebben.
Juf Evelien werkt digitaal op afstand met kinderen. Zij mag vanwege haar gezondheid nog
steeds niet naar haar werk.
Juf Christa gaat half januari met zwangerschapsverlof.
Juf Annemieke heeft haar plaatsje binnen het team gevonden. Wij zijn blij dat zij bij ons is
komen werken.
Juf Carina begeleidt juf Annemieke als haar duo-partner.
Juf Simone is gestart als IB-er bij ons op school. Zij is ook gestart met de tweejarige
opleiding voor IB-er. Succes.
Juf Lise was vorig jaar onze stagiaire 4e jaars onderwijsassistente. Zij vervangt juf Evelien
op school en ondersteunt in diverse klassen.
Juf Rineke werkt ook volop met kinderen in de ondersteuning.
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Door de extra hulp van de ondersteuners en het goede werk in de klassen kunnen wij ons
motto ‘Het kind centraal’ waar maken.
Inmiddels zijn de begeleidster en de stagiaires van Just Grow op vrijdag onmisbare mensen
die allerlei voorbereidende werkjes voor ons uitvoeren. Ook voor hen is het een fijne
werkervaring.
Oproep: We kunnen wel iemand gebruiken die op vrijwilligersbasis, tegen een kleine
vrijwilligersvergoeding, wat conciërge werkzaamheden in de school wil uitvoeren. U kunt
denken aan kleine klusjes als kapotte lampen vervangen, koffie en thee zetten, afwas,
kopieerwerk, opruimen, de afvalstroom regelen enz. Het zou gaan om een paar uur in de
week. Is er iemand die dit leuk zou vinden?
(Een VOG verklaring is verplicht.) U kunt contact met juf Cokky opnemen.

Kortom: een superteam.
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Schoolfotograaf
De kinderen hebben de fotostroken meegekregen met inlogcodes voor de site van foto Koch.
Ga naar de webpagina met uw inlogcode op de kaart. Kies de knop 'verder'. Aan de
linkerkant staan tabbladen, oa 'pakketten' en 'losse' vellen. Bij die laatste vindt u ook de hele
schoolfoto. Als u binnen tien dagen inlogt, ontvangt u de groepsfoto gratis.
Wilt u niets bestellen? Log dan toch in, want u krijgt de gratis groepsfoto toch. Dan kijken bij
'losse vellen' en deze keuze aanklikken. Bewaar de inlog gegevens goed, want ook later kunt
u blijven bestellen, alleen de actie van de gratis klassenfoto vervalt na deze tien dagen.

Just grow begeleidster en stagiaires

Coronamaatregelen
Woensdag 30-09 heeft u van dhr. Van der Kooij, bestuurder VPCO Tholen, een brief ontvangen
over de ventilatie op onze scholen.

“De ventilatie op al onze scholen voldoet aan de geldende richtlijnen volgens het geldende
Bouwbesluit.
We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat
betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten.”

Verder blijven de afgesproken maatregelen van kracht.
Handen wassen, afstand houden en als gast op school inchecken en de triagevragen beantwoorden.
Bij deze nieuwsbrief zal de nieuwste versie van de beslisboom meegestuurd worden.
Activiteiten: Veel activiteiten zijn nog onder voorbehoud. Alles hangt af van de maatregelen die er
zijn om onze gezondheid zoveel mogelijk te bewaken.
Zo gaan wij na de vakantie nadenken over invulling van de kerstviering.
Blijf gezond!
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Schoolinspectie
Maandagmiddag 02-11-2020 zal de onderwijsinspectie een bezoek brengen aan onze school. Het
bezoek stond vorig schooljaar al in maart gepland maar heeft toen door de sluiting van de scholen
niet plaats kunnen vinden.
Er zullen verschillende gesprekken plaatsvinden met leerlingen, leerkrachten, directie en intern
begeleider. Ook worden er in verschillende groepen bezoeken afgelegd door de inspecteurs.
Wij zien het bezoek met vertrouwen tegemoet.

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.
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.
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.

MR (medezeggenschapsraad)
U heeft een mail van de MR ontvangen. Zij willen u als ouders raadplegen over de invulling van
5 december. Het zou fijn zijn als er veel reacties komen, zodat wij met elkaar een fijn kinderfeest
kunnen vieren. Heeft u nog niet gereageerd? Het stond in een mail van 8 oktober.
Op de eerste MR vergadering is het schooljaarplan goedgekeurd.
We hebben veel over PR gesproken. 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!!
De open ochtend in groep 1-2 op de oude manier is niet mogelijk. Wel willen we natuurlijk nieuwe
ouders kennis laten maken met onze fijne school. Zij kunnen een individuele afspraak maken om
toch in groep 1-2 te komen kijken. Ook zijn we bezig om een uitnodigende folder te maken.
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Kinderboekenweek en boekenmarkt
De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Goed kunnen lezen is
zo’n belangrijke vaardigheid voor het leren, maar lezen is ook heel erg leuk!
Afgelopen donderdag was er weer een boekenmarkt georganiseerd. Kinderen konden van te voren
een boek inleveren die ze thuis niet meer lazen. De ouderraad heeft veel energie gestoken om veel
boeken op te halen na een oproep. Er zijn heel wat kilometers verreden om veel keuze te hebben
voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ook tijdens de boekenmarkt zelf was er hulp van de
ouderraad. Heel erg bedankt daarvoor.

Leerlingenraad
Er is weer een nieuwe leerlingenraad op school: Rhodé, Annemieke, Lana en Esmee zijn
gekozen, nadat zij hun programma toegelicht hadden. Fijn dat jullie je willen inzetten voor
de school! De kinderen gaan verder met het onderzoeken of er een fruitdag kan komen. Dat
betekent dat er bv. een dag geen snoep in de pauze meegenomen mag worden, maar alleen
fruit of groente. De kinderen gaan onderzoeken in de school of dat gaat lukken.
Ook zouden deze kinderen graag een sport- of doedag willen en meer lessen in de
buitenspeeltuin.
De leerlingenraad kinderen zullen ook met de schoolinspectie praten.
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Belangrijke data
19
02
04
06
18
04
11

t/m 23 oktober
november
november
november
november
december
december

Herfstvakantie
Schoolinspectie
onder voorbehoud: Roosevelt ochtend groep 6
Nationaal schoolontbijt
Dankdag. School gesloten.
Sinterklaas
Leerlingenraad

Schoolkamp groep 8

10 en 11 mei 2021

Een fijne herfstvakantie!
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