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SmdB De Ark nr 2 oktober 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Volop weer bezig op school: ritme en structuur. De eerste weken is er ingezet op de
groepsvorming. Voor het ene kind is het gemakkelijker dan het andere kind om rekening te
houden met elkaar, maar samen zijn we klas en school en het lukt steeds beter. Natuurlijk
weer volop leren in alle groepen, waarbij er gekeken wordt waar, op welke manier dan ook,
extra ondersteuning nodig is.
De eerste officiële contacten zijn afgelopen week of deze week geweest middels de
luister- en ziengesprekken. Want… een goed contact met u in de driehoek
school – ouder – leerling is basis voor de optimale ontwikkeling van uw kind.
Door weer te werken met de reguliere schooltijden is er meer rust mogelijk voor het team.
We merken daarnaast dat zeker de jongere kinderen gebaat zijn bij een middagpauze waar
tijd is om te eten en te spelen. Dit is mogelijk door de inzet van de juffen waar de kinderen
bij eten en de overblijfouders die samen met juf Lise het (buiten)spelen begeleiden. Dank
daarvoor.
Het nationaal schoolontbijt is vrijdag 5 november. De kinderen ontbijten dan op school.
De open ochtend voor nieuwe kinderen is 11 november in het lokaal van groep 1-2. Kent u
jonge gezinnen? Vertel hen dan over onze fijne school. Er gaan momenteel grote groepen 8
van school af en we hebben daarom ook nieuwe leerlingen nodig. Helpt u mee?
Voor straks een fijne herfstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Personeel
Juf Cokky vierde 7 oktober haar verjaardag en haar 40-jarig onderwijsjubileum.
Voor de kinderen was er een poppentheater als opening van de kinderboekenweek. Er waren
traktaties en geschenken. Een onvergetelijke dag. Iedereen hartelijke bedankt die een
bijdrage heeft geleverd aan deze feestljke dag!

Vanuit de MR
Op maandag 20 september is de MR weer voor het eerst dit schooljaar bij elkaar gekomen.
De MR bestaat uit de volgende personen:
Vanuit de oudergeleding: Warner Verboom en Johnny Pieper.
Vanuit de personeelsgeleding: juf Carina en juf Salome.
Johnny Pieper treedt dit schooljaar af nu Noéla na dit schooljaar naar het VO gaat. Er zijn
verkiezingen uitgeschreven, zodat de nieuwe kandidaat al mee kan lopen. Heeft u
belangstelling om mee te denken over schoolse zaken? Geeft u dan op. Informatie kunt u
krijgen bij de MR leden. Via de Parro heeft u ook informatie ontvangen van de MR.
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Waar werken we aan dit schooljaar?
1. Schooltraining team Ankers ‘het competente kind’ en ‘Vraag het de kinderen’, gericht
op zelfstandigheid en eigenaarschap van de leerlingen bij het leren.
De begeleidster heeft 27 september in de klassen geobserveerd hoe de leerkracht en
de kinderen omgaan met ‘zelfstandigheid’ en heeft met de leerkracht besproken wat
ze heeft gezien. Na schooltijd hebben we scholing gehad over de pedagogische
grondhouding bepalen door de hele school heen en dit ook gaan vastleggen en het
afstemmen van een zelfstandige lijn d.m.v. het planbord in de onderbouw, overgaand
op weekplannen in de midden- en bovenbouw. Wij zijn hier als school al mee bezig,
maar het gaat om de doorgaande lijn te borgen en nog meer op elkaar af te
stemmen.
2. Invoering nieuwe rekenmethode groep 3-5.
We zijn begonnen met de vernieuwde ‘Pluspunt 4’. Via een teamsessie hebben de
leerkrachten nog extra informatie ontvangen en konden ze vragen stellen. De nieuwe
werkwijze bevalt tot nu toe goed. Per week worden er twee nieuwe leerdoelen aan
de orde gesteld, waardoor het overzichtelijker wordt voor de kinderen. Daarnaast is
er veel ruimte voor automatisering. In groep 6-8 werken we met Snappet als digitaal
hulpmiddel. Wij volgen via Instruct 2 de lijn van Pluspunt.
3. Op zoek naar nieuwe methode Engels in de groepen 1 t/m 8.

4. Aanschaf extra rekenmateriaal groep 1 t/m 8 van ‘Met sprongen vooruit’
5. Leerkrachten volgen de cursus ‘Met sprongen vooruit’ passend bij hun groep.
Deze cursussen zijn erg populair. Juf Carina start binnenkort met de cursus voor
groep 3-4 in Middelburg. De andere cursussen zitten allemaal vol. Wij houden de
nieuwe cursusdata in de gaten.
6. Start klusklas bovenbouw
In de bovenbouw is een start gemaakt met de klusklas. Hierbij hoort de moestuin,
het tuinonderhoud, gastlessen van ouders. Leren door te werken met je handen.
Er zijn ook natuur- en moestuinactiviteiten voor de jongere kinderen.

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

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is 15 oktober bij elkaar geweest. Benthe, David, Lily-Rose
en Noéla zijn gekozen. We hebben hun posters met de punten besproken.
Enkele ideeën zijn:
Themadag, slapen op school, leerzame spelletjes aanschaffen (dit schooljaar kopen
we rekenspellen!), Engels op de computer (dit schooljaar kijken we naar een nieuwe
Engelse methode), spelletjesmiddag, lichtjestocht met kerst, zelf een lunch maken,
meer speeltoestellen op het plein (in 2026 wordt er gestart met een nieuw gebouw
voor de basisscholen. Hierbij kunnen speeltoestellen meegenomen worden).
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oktober
t/m 29 oktober
november
november
november
november
november
november
december
december
december
december
dec t/m 8 jan.

boekenruilmarkt
herfstvakantie
onder voorbehoud: Roosevelt groep 6
Nationaal schoolontbijt alle groepen (ontbijten op school)
Open ochtend SmdB De Ark
Dankdag (school gesloten)
Studiemiddag voor team. School is 12.00 uit.
Verjaardag van juf Christa op school.
Sinterklaas
Leerlingenraad (LR eet op school in de personeelskamer)
Verjaardag juf Gerda op school.
’s Avonds kerstviering
Kerstvakantie
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