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SmdB De Ark nr 7:  maart-april 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Wilt u via het ouderportaal de telefoonnummers en vooral de noodnummers nog eens 
controleren, zodat wij u kunnen bereiken als dat voor uw kind nodig is. 
 
Het nieuws over de Oekraïne komt dagelijks binnen. We realiseren ons wat voor vreselijke 
dingen mensen elkaar aan kunnen en blijven doen. Wij mogen onze hoop op de Heer blijven 
richten. Met alle kinderen mochten we de Paasviering houden. Het overweldigende verhaal 
van lijden en verlossing, zodat wij VRIJ mogen zijn. U heeft via de Parro app al mee kunnen 
kijken. 
 

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 

Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 

het werk van Zijn handen. 
 

Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 

licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 

 
Houd elkander vast, 

blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 

Hoor een stem: 
‘Ik maak alle dingen nieuw, 

ik zal de tranen uit je ogen wissen 
En de dood zal niet meer zijn’. 

 
Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 

liefde die blijft. 
 

Huub Oosterhuis 
 

Een fijn Paasweekend toegewenst namens het hele team. 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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ouderhulp nodig 
  

Overblijven: Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot om de overblijvers van groep 6 
t/m 8 in de klas te laten eten bij de juf. We komen tot de conclusie dat dit toch een te zware 
belasting is voor de juffen. Op vrijdag eten ze voorlopig bij Suzanne en op de andere dagen 
zullen afwisselend de juffen het overblijven voor hen verzorgen. We zijn op zoek naar extra 
hulp op de maandag, dinsdag en donderdag. Inlichtingen bij Suzan van Poortvliet. 
 
Ouderraad: Er worden tijdens een schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd voor 
de kinderen. De ouderraad vergadert samen met juf Tineke of met de contact juf van de 
activiteit om dit mede te laten slagen. Zo worden er boodschappen gedaan, kersttasjes 
gemaakt, meegeholpen met het schoolontbijt, de koningsspelen enz. Ook worden er 
activiteiten georganiseerd om extra geld binnen te krijgen om, naast het schoolfonds, leuke 
dingen te kunnen doen voor de kinderen. 
Voor volgend schooljaar zijn er drie extra ouders nodig. Informatie bij juf Tineke of Inge 
Merbis. 
 
Koningsspelen 2023: In 2023 willen we de Koningsspelen weer met de drie basisscholen 
gezamenlijk organiseren. Van elke school zit een ouder en een leerkracht in de 
voorbereidingscommissie.  We zijn op zoek naar die ene ouder/opa/oma die het leuk 
vindt om mee te regelen en te organiseren van deze Koningsspeldag. Het eerste overleg zal 
in het eerste kwartaal van schooljaar 2022-2023 al starten. Het vraagt een aantal 
bijeenkomsten en het helpen bij de Koningsdag zelf. Meestal is deze de vrijdag voor de 
meivakantie. 
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Zelfverantwoordelijkheid en burgerschap 
 
Wij zijn als school al een aantal jaren bezig om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
voor het leren van de leerlingen te vergroten. Want… wij kunnen als volwassenen duwen, 
trekken, maar natuurlijk vooral coachen, begeleiden en motiveren, maar uiteindelijk zal uw 
kind ook zelf aan de slag moeten. Zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag en keuzes. 
Daar word je natuurlijk in begeleid, stapje voor stapje meer zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Ook hierin mag je oefenen en leren. Dit valt onder de 
burgerschapsdoelen.  
 
Dit start al in groep 1-2 met het zelfstandig de jas aan- en uittrekken, zelf de tas 
dragen en de beker en het pauzehapje zelfstandig wegzetten en zelf de spullen die je 
gebruikt opruimen. In de klas wordt dit doorgezet door het leren via de tien ankers waarbij 
we steeds meer kijken wie het kind echt is en hoe zijn/haar ontwikkeling loopt. Hierbij 
sluiten we het onderwijs aan via de leerlijnen die door de leerkracht gekend worden.  
 
In groep 1 t/m 8 werken we voor wereldoriëntatie met VierKeerWijzer in 
projecten. Ook hier is veel keuze mogelijk in het leren en veel zelfverantwoordelijkheid voor 
het behalen van de doelen. Natuurlijk gebeurt dit met ondersteuning en coaching van de 
leerkracht.  
 
Dit schooljaar hebben we ons volop ingezet op de Ankers ‘Vraag het de kinderen’ 
en ‘Het competente kind’. In de aanpak en volgorde van het maken van bepaalde taken 
komt er steeds meer keuze in de tijd. Dit is terug te vinden in het planbord in groep 1-2 en 
de werkplannen in groep 3 t/m 8.  
 
In de leerlingenraad, waar kinderen democratische voor gekozen worden, bespreken we 
zaken die de hele school aangaan. Leerlingen kunnen via de leerlingenraaddoos zelf ook 
bespreekpunten aandragen. 
 
Voor het omgaan met elkaar houden we klassenvergaderingen, stellen we school- 
en klassenregels op: Wat voor school en klas willen we zijn om het fijn te hebben met 
elkaar? In de leerlingenraad komen deze onderwerpen ook terug. We willen het fijn hebben 
en we willen goed kunnen werken en leren. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne 
sfeer en omgang met elkaar. 
 
Er wordt op school en in de klassen veel gesproken met kinderen en er worden feedback 
gesprekken gehouden. Door proberen en oefenen leer je steeds wat meer!  
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Voorlopig vakantierooster schooljaar 2022-2023 
  

Het voorlopige vakantierooster is goedgekeurd door de  GMR. De data van de studiedagen 
zijn nog niet allemaal bekend. Die volgen later. 
 
Let op: Dit weekend kwam in het nieuws dat de regering mogelijk in het nieuwe schooljaar 
de kerstvakantie met een week wil verlengen en de zomervakantie met een week wil 
verkorten. Zij geven dit pas definitief door in juni/juli van dit schooljaar. Deze vakanties zijn 
dus nog onder voorbehoud. Zeker in de eerste of laatste week van de zomervakantie 2023 
nog even niets vastzetten tot we meer weten. 
 

Vakantierooster 2022-2023  

Herfst 24-10 t/m 28-10 

Dankdag 16-11 

Studiemiddag (school tot 12 uur)  

Kerst  23-12 t/m 06-01 

Studiedag  

Biddag (valt in de voorjaarsvakantie) 22-02 

Voorjaar  20-02 t/m 24-02 

Studiedag VPCO breed  

Goede Vrijdag en Pasen 07-04 t/m 10-04 

Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei 24-04 t/m 05-05 

Hemelvaartsvakantie 18-05 t/m 19-05 

Pinksteren 29-05 

Studiemiddag (school tot 12.00 uur)  

Studiedag 14-07 

Zomer 17-07 t/m 25-08 

 
 

Coronamaatregelen 

Nu de maatregelen omtrent corona zo goed als verdwenen zijn, telt nog het volgende: 

Groep 1-2 

• De ouders van de kinderen van groep 1-2 mogen meelopen naar de klas vanaf 08.20 

en 13.10 uur. De lessen beginnen om 08.30 uur en 13.15 uur. 

• De juf brengt de kinderen om 12.00 uur en 15.15 uur naar het hek. Fijn als u daar 

dan staat. 
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Besmetting corona 

• Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of 
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. De quarantaine tijd is nog 
steeds vijf dagen.  

Zelftesten 

• Het dringende advies blijft om een zelftest te doen bij klachten. Zelftesten voor 
leerlingen zijn op school verkrijgbaar. 

 

Belangrijke data 
 

15 t/m 18 april Paasweekend 
22 april  Koningsspelen 13.30 uur uit. 
25 april t/m 06 mei Meivakantie inclusief Koningsdag, 4 mei herdenking, 5 mei viering. 
Week van 16 mei Avondvierdaagse 
26 en 27 mei  Hemelvaartvakantie 
06 juni   Pinksteren 
08 en 09 juni  Kamp groep 8 
10 juni   Groep 6-7-8 bezoekt de kampementen WO II op de Oesterputten 
14 juni   Leerlingenraad 
 

Foto’s  
      

   Wat fijn dat er weer ouders in de school kunnen komen kijken naar het werk van de kinderen.
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