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SmdB De Ark nr 3:  september 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De herfstvakantie staat voor de deur. Even tijd voor de kinderen om uit te blazen. 
 
We hebben de afgelopen weken extra aandacht besteed aan boeken in het kader van de 
kinderboekenweek. We hebben deze week een boekenruilmarkt georganiseerd (dank voor 
uw bijdrage van ruilboeken) en wat was er veel keuze! Lezen is een basisvak en moet goed 
bijgehouden worden. Lezen is leuk en maakt je wereld groter. Van oefenen word je beter; 
dat geldt natuurlijk voor alle vakken. Goed kunnen lezen vergemakkelijkt het leren. Met die 
nieuwe leesboekjes zal dat zeker lukken!  
 
In deze week van 17 oktober zijn de eerste gesprekken over het welbevinden van uw kind 
gehouden. Vanaf groep 4 zijn de kinderen zelf bij de gesprekken aanwezig. Goed contact 
met de school is belangrijk. We moeten het samen doen en naast elkaar staan in het belang 
van de kinderen. Een goede sfeer is belangrijk voor leren. Wij werken preventief door de 
gesprekken, de programma’s om sociale vaardigheden te leren, aandacht voor elkaar in de 
klas. Hier zijn we samen sterk in op SmdB de Ark. Dank daarvoor! 
 
U heeft de inlogcodes van de schoolfoto’s ontvangen. Let op: Als u binnen 10 dagen op de 
website kijkt, ontvangt u de klassenfoto gratis. Ook als u verder niets koopt. Dit kan nog t/m 
zaterdag. 
 
We hebben afscheid genomen van Tara en Levi. Zij zijn verhuisd naar Sint Annaland. We 
hopen dat ze daar snel gewend zullen zijn. 
 
Voor nu: een fijne herfstvakantie toegewenst, ook namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
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Zending 
 

Denkt u nog aan onze actie? Het versieren van de doos 
doen we thuis.  De verzending van een schoenendoos kost 
€5,-. Het zou fijn zijn als we veel dozen kunnen versturen. 
Natuurlijk mag u ook als gezin een doos versieren en 
vullen. De dozen kunnen in de week na de herfstvakantie 
ingeleverd worden. 
 
De folder over actie schoenendoos heeft u inmiddels 
ontvangen. Hierin staat precies hoe het werkt en waarmee 
de doos gevuld mag worden. 
 
Het zou fijn zijn als u mee doet met deze actie!  
 
 

Leerlingenraad 
 
We hebben een nieuwe leerlingenraad. Dit schooljaar denken Joyce, Finn, Lily-Rose en 
Benthe mee met de school om leerlingenzaken te verbeteren. Op hun verkiezingsposters 
geven ze o.a. de volgende ideeën en wensen aan: 
 

-Klassenvoetbal toernooi. Klassen mengen en dan met teams tegen elkaar. 
-Sponsorloop voor stichting Westerlicht.  
-VierKeerWijzer themadag. 
-Grey of the day 
-Bak/Slash kookdag 
-Bankje in de wigwam 
-Continurooster 
-Rommelmarkt en dan opbrengst voor goed doel 
-Slaapfeestje in de school 
-Op dierendag huisdieren meenemen 
-Hogere schommel 
-Iedere klas viert honderdste schooldag 
-Hogere ronddraaipaal (zit aan het speeltoestel vast) 
-De school heeft zelf fruit voor de fruitdag 
-Extra fietsenhok 
-Toetsen op papier (bv. verkeer, taal) 
-Nieuw touw bij de natuurspeeltuin (is doorgesneden) 
-Spelletjesmiddag 
-Nog een schommel 
-Buitenlessen 
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U ziet het: Er zijn wensen genoeg. Natuurlijk zal niet alles ingewilligd kunnen worden, maar 
we kunnen wel met elkaar bekijken wat we voor dit schooljaar gaanoppakken.  
De volgende leerlingenraad is 9 december. 
 

   
 
 

Privacy 
 

Heeft u de toestemming voor plaatsing foto’s al bekeken en ev. aangepast via Parro? 

 

Dit kunt u via de volgende stappen doen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter 

het kind.  

4.  

Corona 
 

Het coronavirus laat weer van zich spreken. Met klachten die op corona lijken kunnen de 
kinderen een zelftest doen. Let op: Vaak geeft de test bij de tweede dag van de klachten 
nog een negatief resultaat. Test daarom nog een keer op bv. de vijfde dag van de klachten. 
Laten we zorgzaam zijn naar elkaar toe. Op school zijn zelftesten te verkrijgen. De minister 
heeft opgeschaald naar fase 2. 
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Daarom a.u.b.: Wees alert. Houdt uw zich aan de geldende regels rondom Corona, 
maak gebruik van de zelftesten en houdt uw zieke kind thuis om verdere 
besmetting te voorkomen. 
 
 
 

Belangrijke data 
 
24 okt. t/m 28 okt. Herfstvakantie 
Week van 31 okt. Inleveren schoenendozen 
08 november  Nationaal Schoolontbijt. De kinderen ontbijten op school. 
16 november  Dankdag. School gesloten. 
05 december  Sinterklaas 
09 december  Leerlingenraad 2. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
22 december  Kerstviering buiten met ouders en met kinderen in de klassen. 
23 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s  

http://www.smdbdeark.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs
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