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SmdB De Ark nr 5:  december 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zo druk als december was met alle extra activiteiten, zo rustig lijkt het in januari. 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. En… januari is de toets maand. Met de 
onafhankelijke toetsen van de IEP kijken we wat de kinderen over een lange periode aan 
kennis en vaardigheden hebben vastgehouden. Het is mooi om te zien dat de kinderen 
groeien in hun ontwikkeling. Het mooie van de IEP is ook de beschrijving van het resultaat. 
Een kind kan ‘op weg zijn naar…’ of ‘daar al aangekomen zijn’. Een vergelijking met zichzelf: 
kindgericht. Want vergelijken doe je met jezelf en niet met een ander. Ieder kind is een 
uniek schepsel en een kind van God en doet zijn/haar best om de weg te vinden die bij 
hem/haar persoon hoort. In de week van 6 en/of 13 februari zijn de gesprekken voor groep 
1 t/m 8. Deze zijn vanaf groep 6 samen met uw kind. U kunt zich via Parro opgeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch     
 
   

Personeel 
 

Juf Christa heeft het blijde nieuws in de klas verteld dat zij en haar man in verwachting zijn 
van een nieuw kindje. Gefeliciteerd! Nieuw leven is een groot geschenk! Haar kindje wordt 
eind mei verwacht. Als de gezondheid van de juf en het kindje goed is, zal het 
zwangerschapsverlof ingaan na de meivakantie.  
 
Voor de school betekent dit dat er vervanging nodig is tijdens de afwezigheid van de juf. U 
hoort later hoe we dit gaan regelen.  
 

Leerlingen 
 
Vanaf januari is Noah bij ons in groep 1-2 bij juf Tineke gekomen. We wensen hem en zijn 
ouders een fijne schooltijd toe. 
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Ouderbijdrage 
 
U zult in februari de brief voor de (vrijwillige) ouderbijdrage ontvangen. Hiervan betalen we 
activiteiten die we niet bekostigen van het reguliere budget. Denk aan Sinterklaas, Kerst, 
schoolreisje, laatste schooldag e.d. 
 
Dit jaar zal de hele school samen op schoolreisje gaan op vrijdag 2 juni: dus groep 1 t/m 
8.  Dit leek ons een keer leuk. Zeker gezien het feit dat in 1903 op 2 november De School 
met den Bijbel haar deuren opende aan de Hofstraat. Het is in 2023 honderdtwintig jaar 
geleden en wel iets om even bij stil te staan. (De bedragen blijven voor de verschillende 
groepen hetzelfde. Het verschil bij de kleuters, wordt bijgelegd, omdat die minder 
schoolreisgeld betalen. Vrijdag 2 juni is een gewijzigde datum. Vanaf vrijdagavond 9 juni 
gaat de Haringvlietbrug voor langere tijd dicht en daarom hebben we besloten het 
schoolreisje naar voren gehaald.  
       

 

Muzieklessen voor volwassenen en aanbieding voor jeugd 
 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een aanbieding voor muzieklessen voor de 
jeugd. Is uw kind enthousiast om beter te leren spelen op een instrument, dan is dit 
misschien iets voor hem/haar. 
 
Tot op heden was het cultuurfonds alleen voor jeugdigen tot 18 jaar. Verschillende 

leerlingen van de scholen maken hier nu gebruik van en maken met veel plezier muziek.  
 
Het fonds is nu ook open gesteld voor 18 +. 
 
Wellicht zijn er volwassenen die graag muziek maken maar er niet de financiële 
middelen voor hebben. 
 
Onderstaand de link naar het Volwassenenfonds. 
 
www.volwassenenfonds.nl 
 
Men kan met mij contact opnemen ( 06-29387281)  
 

Jeannette Havermans OVM 
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Zending 
 

We hebben via Woord en Daad een nieuw kindje toegewezen gekregen die we helpen door 
de zendingsopbrengsten op maandag. Samuel Jeremías Suy Gonzáles uit Guatamala is met 
zijn familie verhuisd en uit het ondersteuningsprogramma gegaan.  
Analucia Abigail González uit Guatamala is ons nieuwe sponsorkind. Zij wordt in januari 
zeven jaar oud. 
Elke maandag kunt u in de klas uw bijdrage geven.   
 
 

Belangrijke data 
 
26 en 27 januari Cokky afwezig: twee studiedagen met alle directeuren 
03 februari  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
Week v 6 en 13 febr. Gesprekken n.a.v. de rapporten 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie inclusief Biddag 
30 maart  Studiedag voor het team. Er is geen school. De kinderen zijn vrij (= 

donderdag.) 
24 maart  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
06 april  ’s middags Paasviering in kerk De Bron. 
07 t/m 10 april Paasweekend inclusief Goede Vrijdag 
 

Foto’s  
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De uitvinder groep 3-4-5 4xWijzerproject 
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