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SmdB De Ark nr 8:  mei 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zo na de meivakantie lijkt het schooljaar wel te vliegen. Tussen al het werken staan allerlei 
activiteiten op de planning. En wat fijn dat het ook weer mag. Wat kunnen we genieten van 
het feit dat ouders weer naar binnen mogen voor een tentoonstelling of om hun jonge 
kinderen in groep 1-2 te brengen. Samen de avondvierdaagse lopen met fantastisch weer. 
Wat fijn dat we weer op kamp mogen in groep 8, dat we weer schoolreisjes mogen 
organiseren. Straks op 16 juni komt er weer een school brede tentoonstelling van een 
VierKeerWijzer project waarbij we elkaar samen kunnen ontmoeten en samen kunnen eten 
op school. De ouderraad zorgt ervoor dat het gezellig wordt en hoopt zo ook wat extra geld 
te verdienen voor al dat extra’s voor onze kinderen.  
 
Denk u nog aan de ouderbijdrage, zowel kamp/schoolreisje? Wilt u dit anders zo snel 
mogelijk doen, zodat we dit soort zaken kunnen blijven organiseren.  
 
En dan zijn we inderdaad op weg naar het laatste deel van het schooljaar. De kinderen van 
groep 8 hebben hun afscheidsbijbel mogen kiezen. Zij hebben hun definitieve schooladvies 
ontvangen. Voor de andere groepen staan de CITO in juni op de planning, zodat we kunnen 
meten wat de kinderen op de lange termijn hebben geleerd en onthouden. Deze gegevens 
worden in de volgende groep weer gebruikt om aan te sluiten bij wat nodig is.  
 
Samen school zijn. Dat is het mooiste wat er is! 
Een fijn Hemelvaartweekend en straks Pinksterweekend toegewenst samen met allen die u 
lief is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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overblijven 
  

In de hal en bij groep 1-2 hangt de lijst met vaste overblijvers en waar kinderen die 
incidenteel overblijven hun naam kunnen schrijven. Zo weten wij hoeveel hulp er nodig is en 
kunnen wij de betalingen aan de hulpouders regelen. 
De laatste tijd blijkt dat de lijsten steeds niet kloppen. Wil u het doorgeven als uw kind niet 
meer een vaste overblijfdag heeft of juist een andere dag. Wil u of uw kind zijn/haar naam 
op de lijst zetten als hij/zij juist wel een keer overblijft. Dat helpt de administratie te 
vergemakkelijken. Dank u wel. Contactpersoon: Suzanne van Poortvliet. 
 

ouderhulp nodig 
  

Met uw extra hulp gaat alles nog beter! 
 
Overblijven: We zijn nog op zoek naar extra hulp op de maandag, dinsdag en 
donderdag; ook voor volgend schooljaar. 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.  
Voor volgend schooljaar zijn er nog twee extra ouders nodig. Informatie bij juf Tineke of 
Inge Merbis. Bianca, moeder van Jada en Lea heeft zich al opgegeven. Dank je wel! 
 
Koningsspelen 2023: Jacquelien E., moeder van Aron, heeft zich heeft opgegeven.  
 

 
 

Nieuws van de MR 
 
Er zal 20 juni om 16.00 uur een vergadering zijn.  
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Belangrijke data 
 
26 en 27 mei  Hemelvaartvakantie 
03 juni   PR commissie 
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 
16 juni   Grote tentoonstelling met mogelijkheid om te eten op school! 
   Mede georganiseerd door de OR. Van 16.00-19.00 uur. 
20 juni   MR 
23 juni   GMR 
24 juni   Verjaardag juf Tineke op school 
30 juni   Open ochtend groep 1-2 
30 juni   Doorschuifochtend 
01 juli   Schoolreisje groep 1-2 
01 juli   Schoolreisje groep 3 t/m 8 
04 juli   Studiemiddag. School tot 12.00 uur. 
Week van 11 juli Rapportgesprekken. Inschrijven via Parro. 
18 juli   Afscheid groep 8 
19 juli   Verjaardag juf Carina, Simone en Evelien 
21 juli   Laatste schooldag activiteiten. 13.30 uit. 
22 juli   Studiedag. Geen school voor de kinderen 
25 juli t/m 02 sept.  Zomervakantie 
 

Foto’s  
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