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SmdB De Ark nr 10:  juli 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zomervakantie. We zien elkaar een aantal weken niet op school. 
De laatste weken waren vol met toetsen, gesprekken, opruimen, afscheid. 
Groep 8  gaan naar het VO, groep 5 gaat naar de bovenbouw, groep 2 gaat naar groep 3. 
Allemaal veranderingen, maar ook nodig en goed om verder te gaan.  
We hebben in deze laatste week wat weer betreft grote extremen meegemaakt. We puften 
dinsdag weg met 39 graden en de laatste schooldag op donderdag verregende met 19 
graden. En dat alles binnen twee dagen. Maar.. wat was het leuk. Gelukkig stelde ieder zich 
flexibel op. Het springkussen was te laat, maar werd uiteindelijk in de gymzaal opgezet en 
ook op school smaakten de pannenkoeken goed. Opruimen en afsluiten hoort bij het einde 
van een schooljaar. 
 
Het team wenst ieder een fijne zomervakantie toe. Even een stapje terug. We zien elkaar 
weer op maandag 5 september. Tot dan. We mogen weten dat God met ons meegaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Personeel 
  

Volgend schooljaar blijft de formatie als nu. 
Er gaan redelijk grote groepen 8 van school af. Daarom hebben we ook genoeg nieuwe 
leerlingen nodig. Praat in uw vrienden- en kennissengroep over hoe tevreden u bent over 
onze school waar het kind centraal staat! 
 
Juf Nadine gaat, naast haar werk als onderwijsassistente op De Ark, de PABO in deeltijd 
doen op de Hogeschool Zeeland. Succes! 
 
 
 
Groep Naam  2022-2023 lln dagen 

1-2 Tineke van Efferen  9 Ma-di-do-vr 

3-4-5 

 

Carina Bartels 14 

 

Ma, di, om de wo 

Juf Nadine Om de wo 

Christa van de Merbel Do, vr 

6-7-8 

 

Salome Pouwelse  22 

 

Om de Ma,do, vr 

Gerda Om de ma, di, wo 

RT Rineke Woets (totaal 6 uur)  Ma, wo 

RT/LO Evelien Terwoert  (totaal 6 u)  Di, do, vr 

OA Lise van Gorsel  Ma,di,wo,do,vr 

OA Nadine Aarnoudse  Wo, vr en stagedag 

IB-er Simone Wilsing 

1 ½ dag IB-er. Halve dag  

studieverlof   

 Wisselend  

anderhalve dag 

Dir. Cokky Schults (Dir. Ark en 

Kompas)  

 wisselend 2 dagen 

aanw. 

Schoon Linda de Bruin -Veenstra   vr 

Schoon Bedrijf Schoonstad  Ma-di-wo-do 
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Informatiemoment ouders start schooljaar 
  

Wij gaan dit schooljaar ouders de gelegenheid geven om in groep 3 en 6 geïnformeerd te 
worden over het werken in de nieuwe groepen. Dit is dan in de plaats van de 
informatieavond. De juffen zorgen daarnaast voor een informatiebrief. Maar hoe leuk en 
informerend is het dat de kinderen u vertellen hoe het werkt in de klas?! 
Groep 6 zal dinsdag 13 sept. of donderdag 15 sept. zijn na schooltijd.  Voor groep 3 zal het 
dinsdag 20 sept. of donderdag 22 sept. zijn onder schooltijd.  
De juffen zorgen dat u zich kunt inschrijven. 

 

 
 
 

overblijven 
  

Voor volgend schooljaar hebben we nog steeds voor de dinsdag en de donderdag, 
overblijfhulpen nodig. Het liefst zouden we daarnaast extra reserve hulp hebben, zodat de 
leerkrachten vrij geroosterd zijn tijdens het overblijven.  
 
Als we geen hulp kunnen vinden, zal er een ander systeem opgezet worden, waarbij iedere 
ouder van overblijvers roulerend aan de beurt komt. Maar.. dit hopen we natuurlijk te 
kunnen voorkomen.  
 
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  
  

Oudercontactpersonen: We hebben afscheid genomen van Barbara Soeters als lid van de 
ouderraad en Johnny Pieper als MR lid. Zij ontvingen een cadeaubon namens het bestuur en 
de school. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. 
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Vakantierooster en studiedagen 
  

De studiedagen zijn bekend. In het overzicht staan ook de dagen dat we eerder uit zijn. 
 

 

Vakantierooster 2022-2023  

Herfst 24-10 t/m 28-10 

Dankdag 16-11 

Kerst  23-12 t/m 06-01 

Biddag (valt in de voorjaarsvakantie) 22-02 

Voorjaar  20-02 t/m 24-02 

Studiedag 30-03 

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

Koningsspelen  21-04  13.30 uur uit 

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

Hemelvaartsvakantie 18-05 t/m 19-05 

Pinksteren 29-05 

Studiedag 26-06 

Laatste schooldag 13-07  13.30 uur uit 

Studiedag 14-07 

Zomer 17-07 t/m 25-08 
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Link voor vakantieboeken 
 
Als u nog iets zoekt voor in de vakantie: 
 
Op  www.vakantiebieb.nl vindt u leesmateriaal voor uw kind. U weet het: veel lezen houdt 
de vaardigheid vast. 
 
Links voor vakantiewerkboeken: 
 
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=17012a64-ac3c-4ad0-a2d6-

b280340ebc71&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=3438 

festivalboekje groep 1-2 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=083cf7ec-a771-4693-b158-

75eb3b5bc454&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2464 

festival boekje huidige groep 3 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=3e59684d-3fc9-4a12-b03b-

4025c7838f9c&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2466 

festivalboekje huidige groep 4 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=00307a2e-fb05-48a7-a6ce-

d9c188b04a1b&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2460 

festivalboekje huidige groep 5 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=68680e42-c037-4e17-89c9-

f7ad942bf491&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2473 

festivalboekje huidige groep 6 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=a0b5a5e0-999c-439e-8efa-

118896e476fa&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2474 

festivalboekje huidige groep 7 
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Belangrijke data 
 
25 juli t/m 02 sept.  Zomervakantie 
13 en 15 sept.  Informatiemoment groep 6 na schooltijd 
20 en 22 sept.  Informatiemoment groep 3  onder schooltijd 
19 sept.  Schoolfotograaf ’s morgens 
19 sept.  MR vergadering 
 

Foto’s  
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