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SmdB De Ark nr 1:  september 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zomervakantie… en wat voor een! Zulk mooi weer en dat zoveel weken hebben we nog 
nooit gehad. Voor het land is nu echt snel regen nodig, maar voor vakantiegangers was het 
heerlijk. We hebben elkaar een aantal weken niet op school gezien. We hopen dat ieder er 
weer zin in heeft om aan de slag te gaan. We verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen: 
Casper en Macx in groep 1. Zij hebben al voor de zomervakantie kennis gemaakt. En 
Ricardo, hij start in groep 4. Hopelijk hebben jullie een fijne tijd bij ons op school. 
 
Het is fijn om elkaar weer te kunnen begroeten en samen door te gaan met ontwikkelen en 
leren op alle terreinen. Van de juffen heeft u al een informatiebrief ontvangen, zodat u weer 
op de hoogte bent van hoe het gaat in de groepen. De kinderen zullen u daarnaast 
rondleiden in de klas in de tweede (bovenbouw) of derde (middenbouw) schoolweek. Dit is 
in plaats van de informatieavond. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Want hoe leuk is 
het om te horen van uw eigen kind hoe het reilen en zeilen in de klas gaat! Welkom. 
 
We starten in ieder geval door de hele school heen met ‘Goed van Start’. We bespreken met 
elkaar hoe we een fijne groep worden en wat we daarvoor moeten doen en laten. De 
kinderen stellen in de klas samen regels op om elkaar te helpen hierbij. 
We werken vanaf dit schooljaar met het programma KWINK voor het sociaal-emotioneel 
leren. Want… wij kunnen leren en oefenen hoe je fijn met een ander omgaat. Op ons eigen 
gedrag hebben we invloed. En als we die invloed allemaal positief gebruiken dan kan het fijn 
worden met elkaar. Daar hebben we elkaar voor nodig. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
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! 
 
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 

 
 
 

Zending 
 

Elke maandag sparen we in klas voor ons sponsorkind. 
 
Dit schooljaar doen wij ook mee met de actie schoenendoos.  
De folder over actie schoenendoos ontvangt u rond de herfstvakantie. 
Doen jullie allemaal mee? Alle kleine beetjes helpen.  
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Overblijven: dringende oproep! 
  

We hebben 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 voorkomen.  
 
Let op: We veranderen het betaalmoment van uw kinderen. 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. 
 
De kinderen krijgen een brief mee waarop u de vaste overblijfdagen kunt aangeven en of u 
hulp kunt bieden. Ook als u nu al weet dat u in een roulatiesysteem kan meedraaien kunt u 
dat al aangeven met de voorkeur dag van dinsdag en/of donderdag. 
 

Schoolfotograaf 
 

Maandagmorgen 19 september komt de schoolfotograaf. We starten met de broertjes-zusjes 
foto. Ook jongere zusjes en broertjes van de kinderen op school mogen op deze foto. 
 

Privacy 
 

U kunt zelf via het ouderportaal uw privacy voorkeuren aangaande foto’s in Parro, 
nieuwsbrief, website, Facebook aanpassen.  
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Vakantierooster en studiedagen 
  

 

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 

 
    

Belangrijke data 
 
25 juli t/m 02 sept.  Zomervakantie 
13 en 15 sept.  Informatiemoment groep 6 (bb) na schooltijd 
20 en 22 sept.  Informatiemoment groep 3  (mb) onder schooltijd 
19 sept.  Schoolfotograaf ’s morgens 
19 sept.  MR vergadering 
Week van 26 sept. Cokky afwezig vanwege scholing 
12 oktober  GMR vergadering 
14 oktober  LR raad. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
18 oktober  Boekenruilmarkt 
24 okt. t/m 28 okt. Herfstvakantie 
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Foto’s  
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