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Nieuwsbrief april 2019
In alle vroegte
raakt God de aarde aan
en zingt de groeve:
nu is de dood herroepen,
Christus is opgestaan!
O Gij bevrijder,
legt Gij uw windsels af
de specerijen
de geur van dood en lijden
de zwaarte van het graf.
Gij maakt als eerste
een graf tot bruidsvertrek.
Het licht is weerbaar,
de dood niet onomkeerbaar:
Gods Zoon is opgewekt.
Met glans en glorie
getooid met morgenlicht
de Mens herboren,
nu gaan wij niet verloren.
God heeft ons opgericht.
Die valt ter aarde
en sterft zoals het graan
zal zegen dragen
een oogst van levensdagen:
Christus is opgestaan
Wij zullen treden
op hoogten ongedacht
van licht en vrede,
de toekomst raakt het heden
tot alles is volbracht.
Met deze woorden van dichteres Ria Borkent wens ik u goede dagen en een gezegend Pasen toe.
Maarten van der Kooij, College van Bestuur
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Juf Jannie Boogaart
Beste ouders van SmdB De Ark,
Zoals u wellicht weet, is juf Boogaart inmiddels meer dan 2 jaar met ziekteverlof.
In verband daarmee is het dienstverband van mw. Boogaart helaas beëindigd.
Ik wil mijn welgemeende waardering uitspreken voor al die jaren die juf Boogaart aan
SmdB De Ark heeft gegeven. Haar deskundigheid en toewijding zijn tot een voorbeeld
geweest.
Wij danken haar voor al het werk dat zij heeft verzet in diverse functies met een tomeloze
inzet. Die inzet kwam voort uit een groot hart voor de kinderen, de collega’s en de school.
Het is buitengewoon jammer dat zij om gezondheidsredenen het werk heeft moeten
neerleggen.
Op juf Boogaarts nadrukkelijk verzoek hebben we met elkaar in goed overleg afgesproken
dat er geen officieel afscheid van school zal plaatsvinden.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur

Paasviering
We hebben een mooie viering mogen hebben in de gereformeerde kerk. Fijn dat er veel
belangstelling was. Maarten begeleidde op het orgel en de piano de samenzangen.
Er was muzikale begeleiding door Nick, Bjorn, Aliza en Mattithja bij het lied van groep 7-8.
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Vakantierooster 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Studiedag
Herfst
Dankdag
Middag vrij
Kerst
Voorjaar (inclusief Biddag)
Biddag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Studiedag
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Studiedag
Zomer

14-10 t/m 18-10
20-11
20-12
23-12 t/m 03-01
24-02 t/m 28-02
10-04 t/m 13-04
20-04 t/m 05-05
21-05 t/m 22-05
29-05
01-06
10-07
13-07 t/m 21-08
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Afscheid juf Annemieke

Cadeau van ouders en kinderen groep 3-4 voor juf Annemieke

Wij bedanken als team, ouders en kinderen juf Annemieke voor haar inzet op onze school
tijdens het zwangerschapsverlof van juf Carina.
Na de meivakantie zal juf Carina terugkomen van haar verlof en samen met juf Cindy en
juf Gerda de juf zijn in groep 3-4.

Koningsspelen
Het is niet te zien op de dag zelf, maar vele uren voorbereiding maken de Koningsspelen tot
een succes in Oud-Vossemeer. Uniek dat we met de drie basisscholen samen dit kunnen
organiseren. Alle vrijwilligers die zich weer ingezet hebben: hartelijk dank.
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Schoolvoetbaltoernooi

Complimenten voor het jongens en meisjesteam!
De meisjes werden eerste in hun eigen poule. De jongens werden eerste over alle poulen.
Zij mogen naar de regiowedstrijden.
Einduitslag schoolvoetbaltoernooi Tholen 10 april 2019
Jongens 7-tallen
Poule 1
1 OBS De Casembroot
2 CNS De Regenboog 1
3 OBS Ter Tolne 1
4 OBS De Rieburch 1
5 OBS De Schalm
6 Jenaplanschool 1

Poule 2
1 SmdB De Ark*
2 Sint Anthonius
3 OBS De Rieburch 2
4 OBS Ter Tolne 2
5 OBS Die Heenetrecht
6 SBO De Veste

Poule 3
1 De Kraal
2 CNS De Regenboog 2
3 Jenaplanschool 2
4 OBS De Rieburch 3
5 OBS Ter Tolne 3

*Finalewedstrijd: OBS De Casembroot – SmdB De Ark 0-2
De Ark, een basisschool met hart en ziel:
☺Bijbelse Waarden en Normen
☺Zorg voor het kind in relatie met en tot de ander
☺Spelen(d) leren en Leren(d) spelen
☺Moderne methoden

☺Buitenschoolse activiteiten
☺Betrokkenheid van ouders

SmdB De Ark
Burg. Versluijsstraat 14
4698 AS Oud-Vossemeer
0166-672508
www.smdbdeark.nl
Meisjes 7-tallen
Poule 1
1 Sint Anthonius
2 OBS De Casembroot
3 OBS Ter Tolne 1
4 OBS De Rieburch 1
5 OBS De Schalm
6 OBS Die Heenetrecht
7 CNS De Regenboog

Poule 2
1 SmdB De Ark
2 OBS De Rieburch 3
3 OBS De Eevliet
4 Jenaplanschool
5 OBS De Rieburch 2
6 Ter Tolne 2

Pasen en vakantie
Het team wenst u goede Paasdagen en een fijne vakantie toe.
Tot 6 mei.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
19 april t/m 03 mei

Vakantie: inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag,
04 en 05 mei.
06 mei
Luizencontrole
10 mei
PR commissie
13 t/m 16 mei
Avondvierdaagse
30 en 31 mei
Hemelvaartvakantie
03 juni
Verjaardag juf Rineke
03 juni
Leerlingenraad (LR kinderen eten op school)
07 juni
Studiedag, kinderen vrij
10 juni
Pinksteren
13 juni
Open ochtend groep 1 én doorschuifochtend groep 2
naar 3-4, groep 4 naar 5-6, groep 6 naar 7-8.
14 juni
Schoolreisje groep 3 t/m 8
17, 18 juni
Kamp groep 8
21 juni
Verjaardag juf Tineke
24 juni en 28 juni
Rapportbespreking en exit gesprekken groep 8
25 juni
Verjaardag juf Marjolein
28 juni
Musical groep 7-8 in de Vossenkuil.
01 juli
Verjaardag juf Evelien
01 juli
Afscheid groep 8 met team en ouders
02 juli
Verjaardag juf Carina
04 juli
Laatste schooldag activiteiten. Kinderen zijn 13.30 uur
uit.
05 juli t/m 16 aug.
Kinderen vrij. Zomervakantie
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Nieuw digibord
In groep 3-4 en 7-8 wordt in de meivakantie een nieuw digibord geplaatst.
Groep 1-2 krijgt een verrijdbaar digibord.
Heeft u belangstelling voor het oude digibord-scherm dan kunt u dat aan mij laten weten.
We hebben er twee.

Nieuwe leerlingen
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog ouders met jonge kinderen die goed zouden
passen op onze basisschool, vertelt u hen dan wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor nieuwe leerlingen! Er gaan op dit moment grote groepen 8 van school af en er
komen maar een paar nieuwe leerlingen binnen.

Luizenpluisouders gevraagd op dinsdag
Voortaan is én op maandag én op dinsdag luizencontrole na de vakanties.
Wij hebben een aantal ouders die op maandag kunnen en ook een ouder die wil helpen op
dinsdag. We gaan de groepen verdelen en willen de dinsdagploeg nog met een
luizenpluisouder versterken. Helpt u mee om een luizenuitbraak te voorkomen??
U kunt zich opgeven op school of bij Marja Pieper.
Dank u wel!

Ouderraadouders- overblijven
De ouderraad is op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te denken en mee te
helpen bij de activiteiten die op school georganiseerd worden. Veel activiteiten kunnen alleen
doorgaan bij voldoende hulp. Daarnaast zal er ook incidenteel hulp nodig zijn bij activiteiten.
U kunt zich ook daarvoor opgeven: denk aan de extra hulp bij de Koningsspelen, rijden bij
activiteiten enz.
Overblijven: Wilt u eraan denken om de lijst in de hal goed in te vullen. De vaste
overblijvers staan er al op. Zijn zij afwezig moet dit ook doorgegeven worden. Blijft uw kind
af en toe over, vergeet dan ook niet dit op de lijst in de hal te vermelden.
’s Morgens wordt er nl. gekeken hoeveel hulp er nodig is!
Verder verwachten we dat kinderen tijdens het overblijven luisteren naar de ouderhulpen en
zich aan de regels houden die gelden op school. Wilt u dit nog eens bespreken met de
kinderen?
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Overig
Wil je straatvoetbalkampioen worden van de gemeente Tholen en een gave medaille winnen? Dan
moet je zeker meedoen! In de meivakantie, op woensdag 24 april, organiseert het jongerenwerk een
KNVB straatvoetbaltoernooi in Sint-Maartensdijk (Haven). Straatvoetbal wordt 4 tegen 4 gespeeld
zonder keepers. Een straatvoetbalteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers/speelsters.
Leeftijdscategorieën en tijden
8-10 jaar meiden & 8-10 jaar jongens, 09.00 - 12.00 uur
11-12 jaar meiden & 11-12 jaar jongens, 12.00 - 15.00 uur
13-15 jaar meiden & 13-15 jaar jongens, 15.00 - 18.00 uur
Let op: gemixte teams komen uit de jongenscategorie, tijden zijn afhankelijk van het aantal
aanmeldingen.
Meer informatie en aanmelden via www.joth.nu
Met vriendelijke groet,
Naomi van Mierlo

N.J.M. (Naomi) van Mierlo
Jongerenwerker | Buurtsportcoach
gemeente Tholen | Postbus 51, 4690 AB Tholen
tel: 140166 | 06-48166295
www.facebook.com/jongerenwerktholen
www.facebook.com/jongerenwerkernaomivanmierlo
www.joth.nu
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