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Bijdrage bestuur
Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus, Gods zoon geboren. Het verhaal van de redding van de
wereld begon in een stal in Bethlehem en is door de eeuwen heen in honderden landen en
duizenden talen verteld. De boodschap klonk toen en nu in woord en beeld. De engelen zongen
ervan, de herders vertelden erover en een ster aan de hemel symboliseerde de komst van de
pasgeboren Koning. Tegenwoordig wordt het hoopvolle verhaal bezongen in muziek, gedeeld in
preken, verteld op scholen en hertaald in gedichten. Zoals in het gedicht ‘Kom, Immanuël’ van Nel
Benschop:
Ja, kom, Heer Jezus, kom, ik wacht!
Kom met Uw licht, kom met Uw vrede.
Kom tot ons door de donkere nacht
van wereldspanning, van de wrede
bedenksels van het mensenbrein.
Kom door de honger, door het lijden
van duizenden, die in de zee
van wereldnood steeds dieper glijden.
Kom met Uw Geest en geef ons moed
om tóch in Bethlehem te knielen.
Want nimmer was de nacht zó zwart,
dat niet Uw ster scheen over de aarde.
En nimmer was een mensenhart
zo slecht, dat U 't niet wilde aanvaarden.

Deze boodschap van Kerst is voor iedereen relevant. Ook nu. Juist nu. In een wereld waar haat en
verdriet steeds vaker de boventoon voeren, is de geboorte van Jezus een houvast. In de stal, eeuwen
geleden en kilometers hiervandaan, begint het verhaal van hoop: God is met ons!
En vanuit die gedachte wens ik u gezegende Kerstdagen en een in alle opzichten hoopvol 2019 toe.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur
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Nieuws uit SmdB De Ark
Wat een activiteiten de laatste periode van het schooljaar! En daar tussendoor leerden de
kinderen ook nog veel. U kon het resultaat van de VierKeerWijzer projecten bekijken op
school. Daarbij was er Sinterklaas, excursies en natuurlijk de adventstijd, de kerstlunch en
de mooie kerstviering. De kinderen hebben hard geoefend en goed hun best gedaan. De
kerstviering was waardevol, fijn en mooi.
De collecte heeft €113,85 opgebracht. Hiervan wordt € 50 ingezet voor kosten kerk en de
rest gaat naar gifts of love van Woord en Daad.
Rondom de feesten en bijzondere activiteiten zitten veel niet zichtbare voorbereidingen. De
leerkrachten en de leerlingen zetten hun beste beentje voor.
Maar… zonder de hulp van hulpouders zouden wij de feesten niet voor elkaar krijgen.
Ik noem enkele activiteiten: cadeautjes kopen en inpakken, kersttasjes maken, inkopen voor
de kerstlunch, kerstlunch voorbereiden, de afwas, podium opbouwen en afbreken en zo kan
ik nog even doorgaan. Ik wil alle hulpouders daarom hartelijk dank zeggen. Een extra pluim
voor de ouderraad. Zij hebben bergen werk verricht!

Personeel
Juf Carina is 26 november met zwangerschapsverlof gaan.
Op maandag en dinsdag heeft juf Gerda tot de kerstvakantie in groep 3-4 gestaan.
Op donderdag en vrijdag heeft juf Linda ons in groep 3-4 geholpen. Donderdag
20 december heeft juf Marjolein de klas overgenomen. Dank jullie wel daarvoor. De kinderen
hebben een fijne tijd met de juffen gehad.
Vanaf 7 januari zal juf Annemieke de juf op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
overnemen. We wensen haar een goede tijd op SmdB De Ark toe. De juf heeft ons verteld
heel veel zin te hebben in haar werk met deze klas op onze school!
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Schoolplein
De flessenactie is een groot succes! U heeft samen met de kinderen een mooi bedrag bij
elkaar gespaard. Dank u wel daarvoor. Het is fijn dat de kinderen en u ook een aandeel
hebben gehad in het mede financieren van groot speelmateriaal. Met de bijdrage van de OR
(actiegeld), de overblijf en de school kon de tafeltennistafel aangeschaft worden als
onderdeel van het opknappen van het plein. De kinderen hebben er al veel plezier van.
De tafeltennistafel is op het grote plein geplaatst. Het volleybalnet zal in de toekomst naar
het kleine plein verhuizen.
Het vooraanzicht van de school is inmiddels veranderd nu de vier (te) grote bomen zijn
weggehaald. De zijbomen zullen ingekort worden en het plein zal rondom de vlaggenmast
verder betegeld worden. De werkzaamheden worden in 2019 voortgezet.
Het idee voor aanschaf van een tafeltennistafel kwam een paar jaar terug via de
leerlingenraad binnen en het is goed te weten dat we het dit schooljaar voor elkaar hebben
gekregen door de inzet van velen.
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Parro
Wij hadden u een verzoek gestuurd om de app van Parro te installeren en de uitnodiging van
de leerkrachten te accepteren en de app zo te koppelen. Van ieder kind is er nu een
koppeling met één of twee ouders. Fijn!
Tip: Zet de Parro app op de startpagina van uw telefoon. U ziet dan gelijk of er een bericht
van school gekomen is en mist zo geen nieuwtjes.
Er is afgelopen maand door de leerkrachten al geëxperimenteerd met Parro.
Wij gaan voortaan, naast de mail, korte info en foto’s delen via Parro. De app Parro is een
gesloten medium voor uitgenodigde mensen: U dus, als ouders. Binnen Parro is alles AVG
proof.
De foto’s zijn daarna wel te downloaden. We vragen u daarin uw verantwoordelijkheid te
nemen. Niet iedereen wil zijn kind terugzien op Facebook e.d. De foto’s die wij via Parro
sturen zijn alleen voor eigen gebruik. Individuele foto’s van kinderen worden alleen met
eigen ouders van het kind gedeeld. In de groepsapp van Parro plaatsen we foto’s met
groepjes kinderen. Wilt u niet dat uw kind op een groepsfoto staat binnen Parro vraag ik u
nadrukkelijk dit door te geven.
-Optie voor ouders ‘Gesprek met de leerkracht starten’ staat aan.
-Binnen Parro kunnen de leerkrachten instellen op welke tijd de berichten binnenkomen bij
hen. U kunt op elk gewenst tijdstip een bericht naar de leerkracht sturen.
De leerkrachten bekijken deze tussen 8.00 – 18.00 uur op maandag t/m vrijdag in
werkweken. In het weekend lezen we geen Parro berichten.
Waar
-

kun je Parro voor gebruiken:
Doorgeven van absentiemeldingen
Praktische berichten aan de leerkracht
Aanvragen van een afspraak met de leerkracht.
Er kunnen activiteiten door de leerkracht binnen Parro aangegeven worden. De
leerkracht heeft zelf de keuze of zij dit wel/niet doet.
- Er kan hulp gezocht worden voor activiteiten door de leerkracht.
- Juf Annemieke zal na de kerstvakantie gekoppeld worden aan groep 3-4.

(We kijken in januari of we wel/niet ouderavond gaan inplannen met Parro of dit toch op de oude
manier blijven doen.)
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Leerlingenraad
-Er zullen op verzoek van de LR extra ballen aangeschaft worden.
-De tafeltennistafel, een grote wens van de leerlingen, is geplaatst.
Er is hard gespaard door de leerlingen door het inzamelen van lege flessen.
Door bijdrage ouderraad, overblijfgeld, ouders, leerlingen en school zal de tafeltennistafel
betaald kunnen worden.
-De leerlingen willen graag meer strips op school om tijdens overblijven of vrije
leesmomenten te lezen. Wil u thuis nog eens kijken of u nog oude strips heeft die naar
school mogen?

Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
21 december t/m 04 januari
07 januari
11 januari
25 januari
08 februari
11 februari
14 februari
15 februari
22 februari
27 februari
4 maart t/m 8 maart
11 maart
15 maart
22 maart
14 juni
17, 18 juni

Kerstvakantie
Luizencontrole
Muzieklessen
Muzieklessen
Muzieklessen
’s Middags rapportgesprekken
Donderdagmiddag en -avond rapport gesprekken
Samen muziek blazen groep 5
Muzieklessen
Biddag (school dicht)
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Muzieklessen
Leerlingenraad (lln. eten op school)
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Kamp groep 8
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Plaatsen tafeltennistafel
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Verschillende foto’s

Nieuwe bankjes bij de kleuters
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