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SmdB De Ark groep 8 special juli 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Maandagavond was in de Vossenkuil het afscheid van de groep 8 van 2021!
Het was fijn om met alle kinderen en de ouders van groep 8 leerlingen dit afscheid te
kunnen vieren. We zijn dankbaar dat we dit samen konden vieren. Het is ontroerend; zowel
voor ouders die hun eerste kind naar het VO zien vertrekken, maar ook voor ouders van wie
inmiddels het vierde kind van onze basisschool weggaat. Wijzer, zekerder, groter: toe aan
een nieuwe stap. Wat zullen we ze weer missen. Zo bijzonder om een aantal jaren met hen
meegelopen te hebben en een bijdrage aan hun groei te hebben mogen leveren als team
van SmdB De Ark. Ieder op zijn eigen manier. Als afscheid heeft iedere groep 8 leerling van
VPCO Tholen een mooi cadeau ontvangen: een Bijbel naar eigen keuze. Moge de woorden in
dit bijzondere boek jullie helpen met keuzes maken op jullie verdere levenspad.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Bijdrage groep 8
afscheidstukje
Ik kwam bij juf Tineke in de klas, want mamma en ik gingen Lucia op
school brengen en ik wou blijven en dat mocht. Ik vond dat zo leuk en we
gingen bijna iedere dag Lucia leerde me zoveel dat ik gelijk in groep 1
terecht kwam.
Toen kwamen we bij juf Carina en juf Bogaard. Ik had nog maar 3
woorden van spelling op geschreven en ik werd gehaald, omdat Thamar
werd geboren. En ook nog schoolreisje:
ik vond het leuk maar ook wel
spannend en toen we terugkwamen,
was ik in slaap gevallen op de schoot
van juf Carina. En toen elke maandag
naar juf Louise dat was voor alle juffen
niet meer zo handig. Toen ik naar
groep 6 moest kreeg ik te horen dat ik
naar juf Romina moest in plaats van juf
Louise en juf Salome.
Ik dacht eerst nee maar toen ik er
uiteindelijk was, was het een van de
leukste jaren. Toen ik naar groep 7 ging
vond ik het best spannend maar ik ging
zo door het jaar heen. Het was nog de
twijfel of ik bleef zitten, maar dat is niet
gebeurd anders stond ik hier niet. En
toen naar groep 8, ik had er zoveel zin in. en toen kwam het pietenstuk,
het ging best wel goed op een paar stukken na, nou ja die waren we
vergeten. En ik kwam ook nog in de leerlingenraad en we hebben met z'n
allen de fruitdag georganiseerd. Ook nog op kamp en op schoolreisje op
de fiets naar Nieuw-Vossemeer.
Ik heb hier hele leuke jaren gehad. En ik wil jullie allemaal nog bedanken
voor deze prachtige jaren.
Van Rhodé
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Ik vond de twee jaar op de Ark het leukst maar op mijn
vorige school vond ik het ook heel leuk, mijn juf uit 5/6 is
een keer uit haar broek gescheurd, dat vond ik heel
grappig.
Ik vond het pietenstuk ook
heel leuk en ben blij dat ik
naar deze school ben
gekomen.
De musical is leuk.
Schoolreis ook en groep
acht kamp was echt heel
leuk. We waren alleen vroeg
wakker en de dag erna heb
ik tot 10 uur geslapen.
Ik vond het heel leuk met juf Salome en juf Gerda.
Dit is de afscheidsbrief van Matthew
Afscheidsstukje Groep 8

Yanna Priem

Groep 1/2
Altijd als iedereen in de klas was en Juf Tineke een Bijbelverhaal ging vertellen, zeiden
we als het klaar was: ‘Mooi verhaal!’ En als we in de in de middag op school kwamen
gingen we altijd een gebed zingen. 🙂
Groep 3/4/5
We hadden juf Carina. Het schoolreisje was naar Drievliet en er was geen bus meer over
waar we in konden, dus we mochten in de een dubbeldekker! 🚌
In groep 4 hadden we altijd schrijven en als je dan de les daarvoor netjes had
geschreven mocht je met een gelpen schrijven en op de wasbak stond die bak, wij wilden
altijd de mooie groene, dus toen hadden we iets besloten: de ene dag mocht dan het ene
groepje de groene pen en de andere dag het andere groepje.
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We hadden toen een 3,4,5 klas ik zat in groep 5, en we gingen toen op schoolreisje naar
Duinrell. Er was een achtbaan: de Falcon. Alle meiden durfden erin en 1 jongen, de rest
van de jongens durfde er niet in! 😂 In groep 5 heb ik ook in de leerlingenraad gezeten.
Groep 6
In groep 6 zat ik in het noodlokaal, met juf Romina, we zijn met schoolreis naar de
Beekse Bergen geweest! Juf Romina is getrouwd, en toen hebben we de bruiloft ook op
school gevierd! Het was een leuk jaar! 🥰
Groep 7/8
In groep 7 dat is weer in een andere klas. In de klas
werd een boomhut gebouwd, en we hebben thuis
gezeten in verband met de lockdown. We hebben
kerstviering gevierd in de grote kerk, maar in groep 8
kon dat niet door corona.
In groep 8 waren wij de oudsten van de school, we
hebben ook nog thuis gezeten in verband met corona,
we zijn op kamp geweest, naar FarmCamps op Flakkee!
De datum was 19 tot 20 mei 2021. Het was heel erg
leuk! We hebben heel veel met de pony’s daar
gespeeld, zo heetten ze: Appel, Rockey en Bobo! We
hebben ook het pietenstuk mogen opvoeren! Ik was
een spel piet. Ook doen we dit jaar de musical ‘Sabotage op het Spoor!’ Ik speel Max!
We gaan in groep 8 op schoolreis naar In4Outdoor!
Dit was het laatste jaar op de basisschool, volgend jaar ga ik HAVO doen op de school
CSG Prins Maurits. 😁
En dit is een plaatje van de Musical

En dit zijn wij op kamp. En dit is de schoolfoto van 2021 🤗
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Mijn tijd op school

door: Jonan

We beginnen bij het begin: groep 1 / 2.
Alles was leuk, we mochten veel buitenspelen en elk
schoolreisje ging naar Monkey Town. Toen had ik ook
nog veel ruzie met Sem, dat moet je je even indenken:
eerst elke dag ruzie, tot groep 7 en nu vrienden!
Nu door naar 3/4/5:
Er gebeurde veel: in deze groepen hadden we voor het
eerst pauze met alle anderen. Olivier nam afscheid
(helaas), ik kreeg m’n kat en we verhuisden.
Op naar groep 6:
We hebben op de laatste schooldag film gekeken met de
hele school. In elk lokaal een andere film. Ik ging naar 7 /
8, daar draaide Snuf de hond en de jacht op Vliegende
Volckert. (nog steeds elke nacht nachtmerries). We

mochten film kijken als het regende, dat was erg leuk.
Naar het laatste station groep 7 en 8:
Eigenlijk de leukste groep, in groep 7 is alles gestart. We kregen een boomhut in de klas! We
mochten op de laatste schooldag, toen groep 8 weg was op de kast achterin het lokaal film
kijken.
Groep 8 was echt leuk. Het pietenstuk was leuk, we hebben wel veel geluk gehad. Ik
moest namelijk getest worden. Dat was gelukkig negatief, maar ik moest nog snel een deel
van m’n tekst leren. Ook het kamp was leuk (behalve het midden in de nacht ziek worden)
er was een enorme kabelbaan en een heerlijk ontbijt met verse melk (rechtstreeks van de
koe).
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Hallo ik ben Sem van Unen
Ik ga graag naar school met de Bijbel de Ark.
In het begin zat ik bij juf Tineke, een
aardige en leuke juf.
Ik heb veel geleerd van juf Tineke
Toen in groep 3 zat ik bij juf Carina een
aardige juf die orde kan houden.
In groep 3 gingen we op mijn verjaardag
op schoolreis.
Ik heb in de dubbeldekkerbus getrakteerd.
In groep 6 had ik juf Romina, een aardige
en lieve juf waar je samen mee kan lachen.
We zijn met juf Romina naar de Beekse
Bergen geweest en we hebben daar
allemaal grappige filmpjes gemaakt.
In groep 7-8 hebben we juf Salomé een aardige, lieve juf die de orde kan houden en waar
we vaak mee kunnen lachen.
Ik heb veel beleefd met juf Salomé.
Maar dat is niet de enige juf in groep 7-8.
We hebben ook nog juf Gerda een aardige en lieve juf waar we vaak mee kunnen lachen.
Ik heb met juf Gerda ook veel beleefd.
Met allebei de juffen zijn we op kamp geweest.
Dat was leuk.😁
Ik heb ook nog heel veel vrienden gemaakt.
En als begeleider die me hielp op sommige dagen hebben we Jørgen.
Hij hielp ook mee.
We hebben veel gedaan met de verjaardagen van de juffen.
Het pietenstuk was ook heel leuk.
En de musical wordt ook leuk.

Noa de Regt.
Middelbare school
Ik ga na de zomervakantie naar Middelharnis: RGO, de Beroepscampus. De school is
helemaal veranderd, het is echt heel mooi geworden. Het is voor mij een nieuwe start. Ik ken
er nog niemand dat vind ik wel een beetje spannend.
groep 1/2
Ik vond het spannend om naar de grotere school te gaan. We hadden een super lieve en leuke
juf: juf Tineke.
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Groep 3
Het was voor mij de eerste keer dat we met
school op schoolreisje gingen. We gingen
naar Drievliet, in de bus, het was een
dubbeldekker.
groep 5
We hadden een combiklas samen met groep
3/4 . Ik zat in dat jaar ook in de
leerlingenraad. Met schoolreisje gingen we
naar Duinrell.
groep 6
We zaten niet meer in een drie combiklas. Ik
vond het een beetje spannend: een nieuwe juf in een ander lokaal maar gelukkig kwam alles
goed. Het was echt super leuk. Juf Romina was zo aardig. Zij ging trouwen op school dat was
echt een superleuke ervaring. Met schoolreisje gingen we naar Beekse Bergen. Vanaf groep 6
hebben we ook surprise. Ik had Julian en ik had een voetbal beker gemaakt.
groep 7
Toen zat ik opeens ik de bovenbouw. Met juf Salome en juf Gerda. In maart zaten we thuis, er
was een virus uitgebroken, daarom zaten we in een lockdown en moesten de scholen dicht en
zaten we thuis via internet school te volgen. Wij hadden geen schoolreisje, want alles was
dicht. We hadden dit jaar ook weer surprises, ik had Noëlle en ik had een werkende
grijpmachine gemaakt. Aan het eind van het jaar gingen we afscheid nemen van groep 8.
groep 8
Nu zit ik zelf in groep 8, het laatste jaar op de basisschool. We gingen een toneelstuk oefenen
namelijk het pietenstuk. Toen ik in groep 7 zat had ik al zoveel zin om naar groep 8 te gaan,
omdat ik wist dat wij dan een toneelstuk gingen opvoeren. Het was echt een superleuke dag.
Er was nog steeds corona, dus het was maar de vraag of het groep 8 kamp wel door kon gaan.
Maar het kon door gaan . 🙃We gingen naar Farmcamps op Flakkee. Er was er zo veel. We
gingen met de paarden spelen (met Bobo, Appel en Rockey). We gingen super veel spellen en
activiteiten doen. Het was een geweldige ervaring. In dit jaar hadden we een musical, ik speel
2 rollen: een oma en een paardenmeisje.
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Afscheidsstukje groep 8 door Lieke
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 bij juf Tineke hadden we een logeerbeer. Iedere week mocht iemand anders
de beer weer mee naar huis nemen. Je kon dan thuis met de beer een foto maken en die
kon je dan weer laten zien.

Groep 3
In groep 3 was de eerste echte schoolreis we gingen toen naar een pretpark:
Drievliet. We gingen toen met de bus en we zaten in een dubbeldekker!. Ook kregen we
onze eerste rekenles dat was heel leuk.
Groep 5
In groep 5 zaten we in de klas met 3 4 en 5 ik zat in
groep 5. We gingen op schoolreis naar Duinrell. De
meiden gingen in de Falcon een achtbaan die over de
kop gaat en de jongens durfden er niet in!
Groep 6
In groep 6 kwamen we in een nieuw lokaal met een
andere juf: juf Romina! In groep 6 gingen we op
schoolreis naar een dierentuin: Beekse Bergen. Het was
daar heel leuk en het was lekker weer!😃Samen met de
juf gingen we net doen alsof we Freek waren! Dat was
heel grappig.
Groep 7
In groep 7 kwamen we in een nieuwe klas met twee
nieuwe juffen! Juf Salome en juf Gerda!
Toen we na de zomervakantie in groep 7 kwamen was er een boomhut, dat was echt super
leuk en we hebben er veel plezier van. We gingen in dat jaar niet op schoolreis dat was wel
jammer, maar dat kwam allemaal door het Coronavirus. Toen hebben we ook thuis moeten
zitten met ons Chromebook. Achter het scherm: online les.
Groep 8
Na de zomervakantie gingen we naar groep 8, het is daar heel leuk! We hebben een
pietenstuk. Dat was echt heel leuk, ik speelde een spel piet. Om het op te voeren was het
wel spannend, want we moesten het voor heel de school doen en de ouders, maar het ging
hartstikke goed. We zijn 19 en 20 mei op kamp geweest naar Farmcamps op Flakkee! Het
was daar super leuk!!🤗 We hebben daar spelletjes gedaan, maar we mochten ook vrij
spelen. Nu doen we samen met groep 7 een musical: Sabotage op het spoor!!!! Het is een
hele leuke musical. En we zijn hard aan het oefenen. Na de zomervakantie gaan we naar
een andere school ik ga naar de Prins Maurits in Middelharnis.
Lieke Droogers
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Mijn herinnering
Ik heb een hele fijne tijd gehad op deze school,
vol pret en leuke herinneringen:
Op schoolreis in groep 3-4 zijn we naar Duinrell gegaan. De Splash was het leukst, want
Jonan werd kletsnat, want hij had niet door dat de splash zo hoog werd!

Ook gingen we op kamp naar FarmCamps op Flakkee. Dat was wel leuk met de kabelbaan
en de dropping en het kampvuur. En nog de spellen.
Met het pietenstuk hadden we wel lol, hoewel we soms
op ons kop kregen van de juf. De opvoering en de rest
van de dag ging volgens plan.
Met de verjaardag van de juffen hebben we ook veel lol
gehad, we hadden veel leuke spelletjes gedaan.
Ook hebben we op het plein nieuwe toestellen
gekregen, bijv: het nieuwe speelhuisje, het duikelrek,
de natuurspeeltuin en het volleybalveld.
Ook zijn er enge dingen gebeurd, zoals een enge film;
Snuf de Hond en de Vliegende Volckert. Dat was wel
spannend.(Maar toen zaten we nog in groep 6)
Nathanaël v/d Kooij
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Basisschooltijd voorbij
Het is nu bijna voorbij. Al die leuke dingen: kamp, schoolreisjes, het pietenstuk, de
musical, alles is bijna voorbij. De musical moet nog komen, maar dat is al snel. En
we hebben nog een schoolreisje voor de boeg, maar dat gaat ook voorbij. Dan het
eind van het schooljaar, het afscheid. Ik zal alles gaan missen. De juffen, heel de
school, het lokaal, het plein, de
natuurtuin en de boomhut.
Maar toch is het fijn om naar een
andere school te gaan. Je
ontmoet dan nieuwe mensen en
je krijgt nieuwe ervaringen. Maar
je moet dan waarschijnlijk ook
veel wennen. Voor iedere les een
ander lokaal en een veel grotere
school. En sommigen moeten met
de bus.
Gelukkig gaat meer dan de helft
van groep acht naar de Prins
Maurits. Dan zien we elkaar weer
in de gang bijvoorbeeld. Het is
toch jammer dat we weg gaan.
Maar we gaan wel nieuwe avonturen tegemoet!
(geschreven door Guinevere Soeters)
21-6-2021

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

Belangrijke data
19 juli
20 juli
22 juli
23 juli
26 juli t/m 03 sept.

Afscheid groep 8
Verjaardag juf Carina en juf Evelien (digitaal)
Laatste schooldag. 13.30 uur uit.
Studiedag. Kinderen vrij.
Zomervakantie

06 september
09 september
Week van 13 sept.

Start school
’s morgens schoolfotograaf
Informatieavond groep 3, 6, 7.

Foto groep 8

Een goede tijd op het VO namens de kinderen en
het team van SmdB De Ark!
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