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SmdB De Ark nr 4:  november 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
In de november en december tijd staan er allerlei feestelijkheden als het Schoolontbijt, 
Sinterklaas en de Kerstviering naast de gewone lessen op het programma. Daar wordt de 
klas en de school voor versierd, er wordt geoefend. Zeker voor de jongere kinderen best 
spannend soms. Toch is ook dit een onderdeel wat bij groter groeien hoort en waarbij 
kinderen veerkracht kunnen oefenen.  
 
Maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. ’s Morgens starten we met 
het Pietentoneelstuk. De bovenbouw heeft surprises en de midden- en onderbouw krijgen ’s 
middags nog bezoek van de Sint en zijn Pieten! 
 
Donderdag 22 december hebben we overdag kerstviering. De laatste twee jaren moesten we 
onverwachts het programma vanwege corona aanpassen. Dit jaar zijn we het voor. (Wel 
willen we kijken of we de Paasviering dit schooljaar mogelijk in de kerk kunnen vieren.) 
We veranderen 22 december de schooltijd. We hebben daarvoor instemming van de MR. Er 
is ook contact gelegd met de BSO.  
 
Donderdag 22 december zijn de kinderen vanaf 08.00 uur welkom op school. We starten om 
08.15 uur de kerstviering buiten op het schoolplein samen met de ouders. Daarna gaan we 
verder met de viering in de klassen. We eten op school met alle kinderen. U zult gevraagd 
worden om, als dat mogelijk is, hapjes te maken voor de kinderen. Verdere info daarover 
ontvangt u nog. We zijn om 14.00 uur uit en daarna begint de kerstvakantie. 
 
De leden van de vereniging hebben een brief ontvangen over de extra Algemene 
Ledenvergadering op 28 oktober. Zoals u weet is er een voorgenomen besluit tot een 
besturenfusie met RADAR, de protestants-christelijke scholenvereniging op Schouwen-
Duiveland. Zowel het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van VPCO Tholen waar een afvaardiging van 
ouders en personeel zit) hebben al instemming gegeven. Het laatste woord is aan de 
ledenvergadering. Als zij ook een ja geven zal er per 01-01-2023 een besturenfusie 
plaatsvinden. Voor de kinderen, ouders en de scholen zal er weinig veranderen. De besturen, 
de directeuren en IB-ers zullen met meer mensen hun overleg voeren en kunnen met meer 
mensen kennis delen. Zoals het in de brief aan de leden staat: “We beogen met de fusie dat 
één plus één drie wordt.” 
 
We verwelkomen Jona. Hij is vier jaar geworden. Een fijne tijd bij ons op school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
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Zending 
 

Er zijn 24 dozen naar het inleverpunt gebracht. Fijn dat we een mooi aantal konden 
aanbieden. Dank u wel. 
 

   
 

Overig 
 

Lees nummer 3 van Thuis & School door hier te klikken 
 

Belangrijke data 
 
28  november  Extra algemene ledenvergadering 
05 december  Sinterklaas 
09 december  Leerlingenraad 2. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
22 december  08.15 Kerstviering buiten met ouders en met kinderen in de klassen. 
   De school is 14.00 uur uit. Alle kinderen eten op school. 
23 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 
09-01-2022  Start school na de kerstvakantie 
 

Foto’s  
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Groep 6-7-8 bezocht de beroepencampus VO 
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