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Beste ouder(s), verzorger(s),
De laatste weken voor de zomervakantie zijn aangebroken: cito, toetsen, rapport, superleuke
schoolreisjes, oudergesprekken, musical en oefenwerk om kennis vast te houden. U kunt bv.
de vakantie app van de bieb weer downloaden waardoor u samen boeken kunt lezen.
Eerder ontving u al bericht over coronamaatregelen en school nu de maatschappij weer
langzaam open gaat. Laten we ons houden aan de basisregels en zo de school open houden.
In deze nieuwsbrief vindt u het vakantierooster opnieuw met extra data van studiedagen.
Verder het formatieplaatje en de schooltijden bij de start van schooljaar 2021-2022. We
starten het jaar met drie-combinatieklassen en het reguliere rooster.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Personeel en klassenverdeling
Wij hebben de afgelopen jaren de luxe gehad dat we konden werken met vier groepen.
Voor vier groepen zijn er ongeveer 75 - 80 kinderen nodig om in de groene cijfers te blijven.
Omdat krimp in de laagste klassen start en de hoogste klassen eerst nog groot blijven, zijn
we extra ondersteund om de laatste twee jaar nog met vier groepen te kunnen werken.
Maar dit kan financieel niet doorgaan. We starten aankomend schooljaar met 53 kinderen. U
snapt dat met vier groepen werken dan echt niet meer kan.
Het goede nieuws is dat we met kleine groepen werken met veel aandacht voor de kinderen
en we ook nog ondersteuning hebben door RT, een leerkrachtondersteuner en extra
onderwijsassistenten kunnen inzetten. We gebruiken hiervoor o.a. het geld dat vanuit het
ministerie naar de scholen gaat vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. We lezen in de
kranten over grote bedragen, maar een school ontvangt geld in verhouding tot het aantal
leerlingen. Er loopt op dit moment een sollicitatieprocedure.
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Groep

Naam 2021-2022

lln

dagen

1-2

Tineke van Efferen

11

Ma-di-do-vr

3-4-5

Carina Bartels

17

Ma, di, om de wo

vacature

Om de wo

Christa van de Merbel
6-7-8

Salome Pouwelse
Gerda

RT

Rineke Woets (totaal 6 uur)

RT/LO

Evelien Terwoert (totaal 6 u)

OA

Lise van Gorsel

OA

vacature

IB-er

Simone Wilsing
1 ½ dag IB-er. Halve dag

Do, vr
25

Om de Ma,do, vr
Om de ma, di, wo
Ma, wo
Di, do, vr
Ma,di,wo,do,vr

Wisselend
anderhalve dag

studieverlof
Dir.

Cokky Schults (Dir. Ark en
Kompas)

Schoon Linda de Bruin -Veenstra
Schoon Bedrijf Schoonstad

wisselend 2 dagen
aanw.
vr
Ma-di-wo-do

Schooltijden
Tot de zomervakantie hanteren we nog het continurooster. Dit is voor deze laatste weken
het rustigst voor de kinderen.
Na de zomervakantie gaan we terug naar de ‘gewone’ schooltijden:
08.30-12.00 en 13.15-15.15 op ma, di, do, vr. Op woensdag blijven de tijden van
08.30-12.15 uur.
We hebben er onderling veel over gesproken, ook met de MR. We zien zeker voordelen voor
het behouden van het continurooster zoals minder gereis en eerder uit in de middag, ook al
is dat laatste voor sommigen juist een nadeel en willen ze graag hun kinderen weer thuis
laten eten. Ook hier zijn twee geluiden.
De leerkrachten ervaren het voor nu als zwaar dat er geen pauze is voor hen. Zij zijn vroeg
op school en dan is een dag tot 14.30/14.45 uur zonder pauze erg lang. Even een moment
rust tussen de middag is erg belangrijk. Ook hier is voor beide opties iets te zeggen.
Daarnaast zijn we bezig met onderzoeksmogelijkheden van een bestuurlijke fusie en is
opnieuw afstemmen van schooltijden een onderwerp dat we later willen bepalen. Verder zijn
nu de schooltijden van de verschillende scholen van VPCO op elkaar afgestemd. Iedere
VPCO school start in september met de reguliere tijden. Volgend schooljaar komt dit
onderwerp weer op de agenda.
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Overblijven
Vanwege terugkeer naar onze ‘normale’ tijden zijn we naarstig op zoek naar extra
overblijfouders om het eten en het buitenspelen te begeleiden. Wilt u ons helpen voor een
vrijwilligersvergoeding, neem dan contact op met Suzanne van Poortvliet of met
ondergetekende.
Verder betekent het dat kinderen waarvoor het nodig is om over te blijven voor €1 per keer
dit kunnen doen via een overblijfkaart. We stoppen met losse overblijfbetalingen.

Zomerbiebapp
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto?
Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl
de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus
gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en
download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de
bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens
de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een
leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!

Leerlingenraad
Lana, Esmee, Annemiek en Rhodé vertegenwoordigden dit schooljaar de leerlingen in de LR.
Vanwege coronamaatregelen kon niet alles opgepakt worden. Ook zijn er een aantal wensen
die we meenemen als er over een aantal jaren nieuwbouw zal zijn en die nu in verhouding te
duur zijn om aan te schaffen of te realiseren.
-Dit jaar is wel de fruitdag op dinsdag ingevoerd. In de kleine pauze nemen we voortaan
fruit of groente mee als hapje.
-We gaan een buitenkraan aanschaffen aan de natuurtuin kant en een regenton. In de
zomervakantie zal de buitenkraan gerealiseerd worden.
De leerlingen van de LR waren een positieve gesprekspartner van de schoolinspectie. Zij
gaven aan dat SmdB de Ark een fijne school is en dat de werkwijze van VierKeerWijzer,
projecten, een goede manier van leren en onderzoeken is.
De LR leerlingen geven aan het leuk te vinden om mee te denken met zaken van school.
Mogelijk kunnen we volgend schooljaar wel afspreken om hen nog wat extra pauze te geven
als er een vergadering geweest is tijdens de lunchpauze.
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Vakantierooster 2021-2022
Er zijn data bekend van studie(mid)dagen. Er is nog een studiemiddag op 19 november en een
studiedag om 07 februari. De datum van de bovenschoolse VPCO studiedag is nog niet bekend.

Vakantierooster 2021-2022
Studiedag VPCO breed
Herfst
Dankdag
Studiemiddag (school tot 12.00 uur)
Kerst
Studiedag
Biddag
Voorjaar
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Studiemiddag (school tot 12.00 uur)
Studiedag
Zomer

nog niet bekend
25-10 t/m 29-10
17-11
19-11
24-12 t/m 07-01
07-02
23-02
28-02 t/m 04-03
15-04 t/m 18-04
25-04 t/m 06-05
26-05 t/m 27-05
06-06
04-04
22-07
25-07 t/m 02-09

Corona
In de nieuwsberichten lezen we over versoepelingen aangaande de coronamaatregelen
vanaf deze week. Voor de scholen blijven de meeste maatregelen van kracht.
De belangrijkste:
-Snottebellenbeleid: kinderen die verkoudheidsklachten hebben blijven thuis!! Ook nu.
Verkouden: kind thuis.
-Alle hygiëne regels blijven gelden: handen wassen.
-Binnen en buiten mogen de cohorten tussen kinderen opgeheven worden.
-Volwassenen moeten onderling 1 1/2 m afstand houden.
-Wij hanteren tot de zomervakantie nog de tijden van het continurooster.
-Oudergesprekken mogen live met hantering van de 1 1/2 m regel. De triagevragen blijven
gelden.
-Brengen en halen houden we op dezelfde manier. Iedereen start gelijk en eindigt tegelijk.
Individuele afspraken uitgezonderd.
-Als een kind of leerkracht positief getest is, gaat nog steeds de hele groep in quarantaine.
Dus blijf alert aub.
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Welkom
Na de zomervakantie verwelkomen we Bram, Annelin, Noah en Chantal in groep 1-2.
Welkom op onze fijne school.
We gaan afscheid nemen van de groep 8 leerlingen, maar zij krijgen straks een eigen
nieuwsbrief waarin ze zelf ook iets vertellen over hun tijd bij ons op school.

Belangrijke data
05 juli
09 juli
Week van 12 juli
19 juli
20 juli
22 juli
23 juli
26 juli t/m 03 sept.

Studiedag team. Kinderen vrij.
Musical groep 7-8 met publiek!
Rapportgesprekken
Afscheid groep 8
Verjaardag juf Carina
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’s
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Bram is al aan het wennen:
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Rekenen met de kinderen: uitspelen van het bus spel.
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