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Nieuws van SmdB De Ark
Een paar heerlijke weken liggen alweer achter ons. We hopen dat u een fijne vakantie achter
de rug heeft. En nu is het ineens zover: De eerste schooldag! De juffen zijn er klaar voor. De
klassen zijn in orde gemaakt. Alles ziet er weer fris uit.
Heeft u de buitenkant van de school al goed bekeken? Men kan niet meer om De Ark heen.
Wij hebben de uitstraling van het gebouw aangepakt. Langs de gevels zijn dieren te zien die
naar De Ark lopen. Bij het hek is een doek opgehangen, zodat het aanzicht naar het
noodlokaal mooier is. Alle ramen aan de voorkant hebben een zonwerende folio en een
grasrand om meer eenheid uit te stralen. Op het noodlokaal is het VPCO logo geplaatst.
De gang en de vloeren bij de toiletten zijn voorzien van een gietvloer.
Met het team is er al een goede startvergadering geweest. Ook het team moet elkaar
opnieuw leren kennen met de nieuwe juffen in de groepen. We gaan met een groep fijne
mensen aan de slag! We gaan ‘Goed van Start’ letterlijk en figuurlijk. Het is ook een
programma waar we mee starten met de kinderen, gericht op een positieve groep en school.
Elkaar leren kennen, regels afspreken om het fijn te hebben en ons daaraan houden.
Hiernaast worden het pestprotocol en internetprotocol in de eerste week in de groepen
3 t/m 8 besproken. De kinderen zetten hun naam op het protocol.
Let op: de informatieavond zal maandag 26 augustus voor groep 3 zijn en
donderdag 29 augustus voor groep 5 en 7 zijn. De schoolfotograaf komt 29 augustus ‘s
morgens. De eerste studiemiddag is al dinsdagmiddag 3 september. De kinderen zijn dan ’s
middags vrij. Wij hebben dan scholing VierKeerWijzer.
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Gewoon beginnen
Als ik nou eens begin met
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan jou.
Als ik nou een doorga met
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht.
Als ik me nou eens voorneem om
positief over jou te denken
je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet mijn bezit bent
te erkennen dat je een geschenk bent.
Wat een prachtig jaar ligt er dan voor me
en wat een mooie week
een schitterende dag
een heerlijk moment.
Als ik daar nu eens mee begon.

Personeel
Groep 1-2
Groep 3-4

7 lln.
15 lln.

Groep 5-6
Groep 7-8

21 lln.
19 lln.

Juf Tineke ma, di, do, vr.
Juf Carina ma, di om de woensdag en
juf Christa om de wo, do, vr
Juf Christa ma en juf Romina di, wo, do, vr
juf Gerda om de ma, di, wo en
juf Salome om de ma, do, vr

Het team wenst u en de kinderen een goed schooljaar en Gods
wijsheid en zegen.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Informatieavonden voor groep 3, 5 en 7
Maandag 26 augustus is de informatieavond voor groep 3 van 19.00-20.00 uur.
Donderdag 29 augustus is de informatieavond voor groep 5 en groep 7 van 19.00-19.45 uur.
U hoort dan veel informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind(eren).
U ontvangt van de leerkracht ook een uitnodiging.

Noodoproep voor hulp van ouders
Dankzij de hulp van ouders kunnen er veel leuke activiteiten georganiseerd worden.
Voor verschillende werkgroepen hebben wij dringend nieuwe mensen nodig om alle
activiteiten nog te kunnen organiseren. Sommige groepen hebben een vaste basisgroep.
Voor activiteiten wordt ook hulp van andere ouders ingeroepen, denk bv. aan het begeleiden
van spelletjes en rijouders. Zonder uw hulp kunnen wij bepaalde activiteiten niet meer
organiseren. Vandaar deze noodoproep. Schroom niet!!!
Voor de ouderraad zoeken wij nog drie personen. De ouderraad regelt veel activiteiten
rondom Sinterklaas, Kerst, schoolontbijt, Koningslunch, laatste schooldag, projecten enz.
Voor de PR commissie zoeken wij een of twee personen. De PR groep denkt na hoe onze
school aantrekkelijk kan zijn voor nieuwe ouders en helpt bij open ochtenden.
De luizenpluizers willen versterking van twee personen. Wij willen allemaal dat een
uitbraak van luis snel de kop ingedrukt wordt. Daarom controleren wij na elke vakantie. Dit
kan alleen met genoeg hulp.
Voor de Koningsspelen zoeken wij twee ouders die met de leerkrachten de werkgroep
versterken. In deze werkgroep zitten ook ouders en leerkrachten van de andere twee
basisscholen.
De school en de kinderen zijn gebaat bij uw hulp!
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Parro
U heeft deze info ook via Parro ontvangen.
We hebben de groepen aan de leerkrachten gekoppeld en u kunt de leerkracht van uw
kind(eren) vanaf 19 augustus via Parro benaderen met korte vragen of het doorgeven van
bv. absentie. Voor uitgebreide zaken maakt u een afspraak met de leerkracht.
Daarnaast willen wij ook graag gegevens met u delen. I.v.m. de AVG (privacywetgeving
persoonsgegevens) moet u jaarlijks uw privacy voorkeuren aangeven. Dit kan via Parro:
Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’.
Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje ‘mijn kinderen’.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
(Sommige onderdelen zijn vorig schooljaar al door mij ingevuld en zichtbaar; er zijn ook
nieuwe keuzemogelijkheden bij. Maar dit moet voortaan elk jaar.)
Ter info:
Als wij foto’s plaatsen op Facebook of de website of Parro doen wij dat in groepjes en niet
van kinderen alleen. Hebben we een leuke foto van uw kind alleen, dan versturen we die via
Parro alleen naar u. Verder gaan wij ervanuit dat u ook geen foto’s op sociale media van
andere kinderen plaatst. De foto’s via Parro zijn te downloaden, maar zijn alleen voor privé
gebruik.
Het gebruiken van de "Parro-App" biedt u als ouders en ons als school vele voordelen! Altijd
op de hoogte
https://parro.education/vragen-voor-ouders
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Schoolfotograaf 29 augustus
De schoolfotograaf komt donderdag 29 augustus.
Om 08.35 starten we met de broertjes/zusjes foto. Ook nog niet schoolgaande
broertjes/zusjes mogen op deze foto.
Er zal ook een individuele foto gemaakt worden evenals een klassenfoto en de hele
schoolfoto. Kleurige kleding is altijd leuk!

Zendingsgeld
Elke maandag halen wij geld op. Door ons “adoptiekind” Samuel Jeremías Suy Gonzáles uit
Guatamala te steunen via Woord en Daad leren we kinderen inzien dat het elders in de
wereld anders kan zijn, maar dat we een bijdrage kunnen leveren.
Het geldt komt ten goede aan zijn woongemeenschap. Zo kunnen kinderen naar school. Het
zou fijn zijn als er van alle kinderen een kleine bijdrage per week zou zijn.
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Vakantierooster 2019-2020
De kinderen zijn vrij tijdens deze studiemomenten.
Er zullen nog meer studiemomenten voor het team zijn, maar die zijn na schooltijd of op een
woensdagmiddag.
Vakantierooster 2019-2020
Studiemiddag
Herfst
Dankdag
Middag vrij
Kerst
Voorjaar (inclusief Biddag)
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Zomer

03-09
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
22-06
10-07
13-07 t/m 21-08
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Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
05 juli t/m 16 aug.
19 augustus
26 augustus
29 augustus
29 augustus
30 augustus
03 september
13 september
17 september
24 september
04 oktober
04 oktober
Week van 7 oktober
11 oktober
14 t/m 18 oktober
29 mei
22 juni
10 juli

Kinderen vrij. Zomervakantie
Eerste schooldag en luizencontrole
informatieavond groep 3 19.00-20.00
schoolfotograaf, ’s morgens
informatieavond groep 5 en 7 19.00-19.45/19.45-20.30
muzieklessen (’s middags)
studiemiddag, kinderen ’s middags vrij.
muzieklessen
Jubileum juf Carina 12 ½ jaar onderwijs
sport en spel 15.45 uur op plein Ark
Leerlingenraad; LR kinderen eten op school.
PR commissie
Zien- en Luistergesprekken, inplannen via Parro
muzieklessen
Herfstvakantie
Studiedag, vrijdag de hele dag
Studiedag, maandag de hele dag
Studiemorgen, vrijdagmorgen begin zomervakantie 2020

Vijf basisregels
Wij werken op onze school met vijf basisregels. Regels zijn nodig om een fijne en veilige
sfeer te hebben binnen de school. Vanuit veiligheid kan er geleerd worden. Alle andere
regels zijn terug te herleiden naar deze basisregels. Wij verwachten van ieder teamlid, van
iedere leerling én van iedere ouder zich aan deze regels houden.
1. Ik zorg voor mezelf en ook voor jou

2. Goed luisteren naar elkaar, daar heb ik wel oren naar
3. Samen kun je meer
4. Opgeruimd en schoon, doe je gewoon
5. Rennen en spelen is fijn, maar in de school zullen we rustig zijn
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Alle instrumenten worden door vrijwilligers grondig gereinigd.
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