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SmdB De Ark nr 1 september 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na zes weken zomervakantie zijn we weer met elkaar begonnen. Het was fijn om de
kinderen weer te kunnen begroeten op school. Daar doen we het voor! Het is best ook een
beetje spannend, zeker als je net voor het eerst in groep 1 of 2 start, naar groep 3 of groep
6 of 7 gaat. De ‘grote’ school, een andere klas, een andere juf.
We zijn dit schooljaar gestart met drie-combinatiegroepen. We zijn begonnen met 51
leerlingen. In de middenbouw is er elke ochtend een extra hand door de onderwijsassistente
juf Lise en in de bovenbouw is er twee dagen ondersteuning door juf Nadine.
In de klassen zijn we begonnen met de school- en groepsafspraken om samen een fijne
school te zijn. De kinderen denken mee hoe dit kan en zetten de afspraken samen vast.
De informatieavond voor ouders is en wordt op een andere manier ingevuld. In de
bovenbouw mochten kinderen zelf hun ouders voorlichten over het werken in de klas: een
groot succes. Van de middenbouwjuffen heeft u ook informatie ontvangen over het werken
met name in groep 3.
Na de zomervakantie zijn we terug gegaan naar de ‘gewone’ schooltijden:
08.30-12.00 en 13.15-15.15 op ma, di, do, vr. Op woensdag van 08.30-12.15 uur.
Een heel fijn schooljaar met elkaar toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Personeel
Juf Evelien: We zijn verheugd dat juf Evelien weer gestart is aan het begin van dit
schooljaar. Dankbaar dat het beter gaat met haar en fijn om haar weer live te ontmoeten.
Juf Nadine is gestart als onderwijsassistent. Zij zal daarnaast om de woensdag samen met
juf Lise groep 3-4-5 lesgeven. Op dinsdag en vrijdag ondersteunt zij de bovenbouw met
extra handen.
Stagiaires:
Juf Anne-Joëlle is tweede jaars onderwijsassistent aan het Hoornbeek college en is op
dinsdag t/m vrijdag van september tot februari bij ons op school: welkom! Op dinsdag en
donderdag loopt ze stage in groep 1-2, op woensdag in de middenbouw of de bovenbouw en
op vrijdag in de middenbouw.
Juf Daniëlle is tweedejaars student aan de christelijke hogeschool Ede en loopt het eerste
halfjaar stage op donderdag en vrijdag in de bovenbouw en het tweede halfjaar in de
middenbouw: welkom!
Hopelijk leren jullie veel bij ons!

Leerlingen
We verwelkomen Chantal Ringelberg, Annelin de Mik en Bram Neele in groep 1 en Noah de
Haan in groep 2. Veel (leer)plezier bij ons op school. De kinderen doen het reuzegoed en
beginnen al goed te wennen.
We namen afscheid van Faith-Chloé en D’Angelo. Zij zijn in de vakantie verhuisd. Een goede
tijd op jullie nieuwe school.
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Overblijven
Na de zomervakantie zijn we terug gegaan naar de ‘gewone’ schooltijden:
08.30-12.00 en 13.15-15.15 op ma, di, do, vr. Op woensdag van 08.30-12.15 uur.
Dit betekent dat de meeste kinderen weer thuis kunnen eten en sommige kinderen
overblijven.
Het beleid is niet veranderd. Wel hebben we met het team nagedacht hoe we de organisatie
op gingen pakken. De bovenbouw leerlingen hadden vorig schooljaar aangegeven dat ze het
eten in de klas prettig vonden. Dit wilden we meenemen, omdat de bovenbouwleerlingen
zelfstandig kunnen eten en juist de jongere kinderen meer persoonlijke aandacht nodig
hebben tijdens het eten. We zijn het volgende gaan doen en evalueren dit over een aantal
weken: De overblijvers van groep 6-7-8 eten in de klas. De juf kan onderwijl wat
werkzaamheden doen en toezicht houden. De overblijvers van groep 1 t/m 5 eten met een
overblijfouder. Zo is er meer ruimte om de jongere kinderen te begeleiden met eten en is er
maar één hulpouder nodig. Het noodlokaal kan als overblijfruimte gebruikt worden.
Om 12.30 gaan alle kinderen naar buiten. Juf Lise loopt pleinwacht mee met de
overblijfouder (afhankelijk van het aantal kinderen).
Overblijfouders:
Maandag Erna Verboom, dinsdag Inge Merbis, donderdag Annieta de Ruiter en vrijdag
Suzanne van Poortvliet; zij is tevens de overblijfcoördinator. We zijn dankbaar dat er ouders
zijn die ons hiermee willen helpen.
De overige kinderen worden pas na 13.00 uur op het plein verwacht!

Suzanne is overblijfcoördinator

Timba, de schoolkat
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KLUS-klas
Wij zijn in de bovenbouw begonnen met de KLUS-klas: activiteiten gericht op doen met de
handen. Juf Salome heeft via Parro een oproep gedaan voor ouders die het leuk vinden om
iets van hun werk of hobby te delen. De KLUS-klas is van donderdag 14.15-15.15. U kunt
denken aan bakken, koken, auto’s, fietsen, sleutelen, elektriciteit, houtbewerken, klussen
enz. De moestuin is onderdeel van de KLUS-klas. Heleen Luters begeleidt dit; Johnny Pieper
neemt een keer per maand het onderhoud van de natuurtuin onder zijn hoede. Er zijn al een
paar aanmeldingen, maar we houden ons van harte aanbevolen.
Contactpersoonis juf Salome.

Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster 2021-2022
Herfst
25-10 t/m 29-10
Dankdag
17-11
Studiemiddag (school tot 12.00 uur)
19-11
Kerst
24-12 t/m 07-01
Studiedag
07-02
Biddag
23-02
Voorjaar
28-02 t/m 04-03
Studiedag VPCO breed
21-03
Goede Vrijdag en Pasen
15-04 t/m 18-04
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei 25-04 t/m 06-05
Hemelvaartsvakantie
26-05 t/m 27-05
Pinksteren
06-06
Studiemiddag (school tot 12.00 uur)
04-07
Studiedag
22-07
Zomer
25-07 t/m 02-09
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
Week 5, 12 of 19 sept.
20 september
Vanaf 7 oktober
15 oktober
21
25
03
05
17
19

oktober
t/m 29 oktober
november
november
november
november

Informatiemomenten groep 3 t/m 8. Informatie via de juffen.
MR vergadering
Kinderboekenweek
Leerlingenraad (LR kinderen eten in personeelskamer. Zelf eten
en drinken meenemen).
boekenruilmarkt
herfstvakantie
onder voorbehoud: Roosevelt groep 6
Nationaal schoolontbijt alle groepen (ontbijten op school)
Dankdag
Studiemiddag voor team. School is 12.00 uit.

Foto’s
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