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SmdB De Ark nr 9:  juni 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We hebben de tentoonstelling van het project Geschiedenis achter de rug. Wat fijn dat er 
zoveel belangstelling was en wat fijn dat we zoveel mensen mochten begroeten in en rond 
de school. Ook voor de innerlijke mens werd gezorgd door de friettent op het parkeerterrein.  
Wat hebben de kinderen weer veel geleerd over deze periode. Ook hebben ze mooie 
voorwerpen gemaakt. Groep 1 t/m 5 hebben veel geleerd over vroeger en oude voorwerpen 
gezien en besproken. In groep 6-7-8 ging het over de twee grote oorlogen van de vorige 
eeuw. Maar het mooiste was het samenzijn met u, kijkend naar het werk van uw kinderen. 
We zijn dankbaar voor de hulp die we kregen van de ouderraad; zonder hen was dit niet 
gelukt. 
 
Het bezoek van de bovenbouw aan het kampement in Tholen was indrukwekkend, net als de 
rondgang door de dorpen van de voertuigen. 
 
De kinderen van groep 8 hadden een geslaagd schoolkamp, de kinderen van  
groep 1 t/m 8 gaan vrijdag nog op schoolreisje. Wat fijn dat we dit weer allemaal mogen 
doen! 
 
We bereiden ons voor op het afronden van het schooljaar met de rapportgesprekken in de 
week van 11 juli, het afscheid van groep 8 op maandag 18 juli en het eindigt met de laatste 
schooldagactiviteiten op donderdag 21 juli. De school is dan 13.30 uur uit. Dankzij de 
opbrengst van de rommeltjes markt en het rad van Fortuin kunnen we een zeer leuke 
activiteit organiseren. De school gaat 21 juli om 13.30 uur uit. 

We mochten afgelopen week Mart van Wijk 
verwelkomen in groep 2. Zijn vader is de 
nieuwe predikant in de Hervormde Kerk. We 
hopen dat het gezin het goed naar hun zin 
zullen hebben in Oud-Vossemeer en Mart op 
onze school. 
 
Macx en Casper zijn aan het wennen. In het 
nieuwe schooljaar worden ze vier jaar. 
 
Bij Annelin de Mik is een broertje, Ethan, 
geboren. Wat een Zegen. Veel geluk en 
gezondheid toegewenst. 

 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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overblijven 
  

Voor volgend schooljaar hebben we nog, in ieder geval voor de dinsdag en donderdag, 
overblijfhulpen nodig. Het liefst zouden we extra reserve hulp hebben, zodat de leerkrachten 
vrij geroosterd zijn tijdens het overblijven.  
 
Anietta gaat ermee stoppen nu haar laatste kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij 
bedanken haar voor haar fijne inzet in de afgelopen jaren. U krijgt voor uw hulp een 
maandelijkse (wisselende) overblijfvergoeding. Deze is afhankelijk van het aantal kinderen. 
 
Let op: We veranderen het betaalmoment van uw kinderen in het nieuwe schooljaar. 
Voortaan kunnen uw kinderen een nieuwe kaart kopen op vrijdag. Suzanne regelt dan de 
financiële administratie. U kunt ook een gesloten envelop met naam erop aan de juf geven. 
De afhandeling gebeurt dan op vrijdag. 
 
 

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: Jenny Thijssens, de moeder van Levi, heeft zich opgegeven voor de ouderraad. 
Dank je wel! 
 
PR commissie: Nu Carole Priem naar de MR gaat, was er een plek open in de PR 
commissie. Jacquelien Eerland zal deze plaats innemen. 
 
Wilt u ook nog ergens een bijdrage leveren? Schroom niet en stap op een van ons af. 
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Nieuws van de MR 
 
20 juni was er MR vergadering. Het volgende is besproken en besloten. 
 
-Instemming met het nieuwe document ouderbetrokkenheid 3.0. Wat mag u van ons 
verwachten en wij van u als het om een goede samenwerking gaat in het belang van  uw 
kind. Dit document wordt in een bijlage meegestuurd. 
 

-De schoolgids wordt voortaan via de site van scholen op de kaart gemaakt. Op de website 
van de school staat een link van scholen op de kaart op elke pagina,waar dus ook de 
nieuwsbrief te vinden is. Er staat ook een link op de Home pagina van de website. De 
schoolgids zal de komende tijd nog aangepast worden naar 2022-2023. 
 
-De MR heeft ingestemd met een verhoging van de ouderbijdrage. De inkomsten dekken al 
een aantal jaren de kosten van bus, kamp, schoolreis niet meer. Het wordt: 
 
0 Schoolreisje groep 1-2      €12,50 
0 Schoolreisje groep 3 t/m 8    €30,- 
0 Kamp groep 8    € 45,- 
 
-We gaan de methode Engels vervangen naar Stepping Stones. Een methode voor  
groep 1 t /m 8. De MR geeft een positief advies. 
 
-We gaan de methode sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl vervangen door KWINK, een 
methode voor Sociaal Emotioneel Leren, burgerschap en media.  De MR geeft een positief 
advies. 
 
-De volgende MR vergadering is 19 september. 
 
-We zijn bezig met een pilot om de kinderen met het IEP leerlingvolgsysteem te gaan volgen 
i.p.v. CITO. Dit sluit beter aan bij onze manier van kijken naar uw kind. 
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Belangrijke data 
 
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 
05 september  Start van de school 
Week van 12 sept.  Informatieronde voor ouders in de groepen 3 t/m 8 
19 september  Schoolfotograaf ’s morgens. 
 

Foto’s  
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