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Nieuws van SmdB De Ark
De laatste drie weken was het een roller coaster door al de activiteiten die er waren en het
vele opruimen. Kamp voor groep 8, de werkelijk fantastische musical van groep 7-8! De
rapportgesprekken, afscheid groep 8, verjaardagen van juf Tineke, juf Evelien, juf Marjolein
en juf Carina. Afscheid van juf Louise en juf Cindy en natuurlijk de laatste schooldag
activiteiten.
Een goed moment om ook alle ouders te bedanken die zich, op welke manier dan ook,
hebben ingezet voor onze school! We hopen weer op jullie steun het volgende schooljaar:
dankzij jullie kunnen veel zaken doorgang vinden.
De zomervakantie is begonnen op 5 juli. We hopen natuurlijk op lekker weer, zodat er veel
buiten gespeeld kan worden.
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. Heel belangrijk dat de nieuwe juffen het
projectonderwijs gelijk goed kunnen oppakken.
We hopen u allen weer in goede gezondheid terug te zien.

Het team wenst u een
fijne zomervakantie.
Tot ziens op 19
augustus!
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Personeel
Van juf Louise hebben we met het team nog afscheid genomen.
Juf Cindy werkt volgend schooljaar volledig op De Regenboog.
Voor juf Evelien was het 5 juli een feestelijke dag. Haar huwelijk werd kerkelijk ingezegend,
met aansluitend een feest. Veel geluk toegewenst samen met je man Jacco!
Juf Christa en juf Gerda: welkom in het team van SmdB De Ark.
Op deze plaats bedank ik iedereen voor haar inzet!

Groep

Naam 2019-2020

1-2

Tineke van Efferen

3-4

Carina Bartels

Mamo Mami

Dimo

Dimi

Womo Domo Domi Vrijmo Vrijmi

Christa van de Merbel
5-6

Christa van de Merbel
Romina Ruiter

7-8

Salome Pouwelse
Gerda Sulkers

RT

Rineke Woets (6 uur)

RT/LO

Evelien Stuij (8 uur)

IB-er

Marjolein Bruijns (IBer Ark en Regenboog;
wisselend 1 dag
aanw.)

Dir.

Cokky Schults (Dir. Ark
en Kompas)
(wisselend 2 dagen
aanw.)

Schoon Linda de Bruin Veenstra
Schoon Bedrijf Schoonstad
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Schoolverlaters
De groep 8 leerlingen Aliza, Nick, Tjitse, Nathalie, Cathelijne, Mattithja, Rehuël, Marit, Lisa,
Janiek en Noa gaan onze school verlaten. Met hun ouders en alle leerlingen hebben wij
afscheid van hen genomen op maandagavond 1 juli. Er waren veel mooie woorden en zij
ontvingen ieder van VPCO Tholen een mooie, zelf gekozen, Bijbel. Wij hopen dat deze nog
vaak open zal gaan. De kinderen verzorgden zelf ook een deel van de avond.
De groep 8 leerlingen vliegen uit naar alle windstreken: Prins Maurits in Middelharnis, Calvijn
in Tholen, Ravelijn in Steenbergen, Roncalli en Moller in Bergen op Zoom.
Lianne en Chiel verhuizen naar Tholen. Gelukkig blijven ze bij onze vereniging. Zij gaan naar
een andere basisschool, nl. De Regenboog.
Wij wensen alle kinderen een goede tijd op hun nieuwe school: Ga met God en Hij zal bij je
zijn….
De groep 8 leerlingen hebben ook nog een stukje zelf geschreven. U kan dit onderaan de
nieuwsbrief lezen.
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Hulp van ouders
Dankzij de hulp van ouders kunnen er veel leuke activiteiten georganiseerd worden. Denkt u
maar aan recent de laatste schooldag!
Renate Berkay stopt na een jarenlange inzet voor de ouderraad. Ook Mirjam Blom stopt na
dit schooljaar met de ouderraad: dank jullie wel voor jullie inzet!
Dit betekent dat er dringend nieuwe mensen nodig zijn om de ouderraad te versterken. De
groep is nu te klein om alle activiteiten te helpen organiseren.
Denkt u erover na en geeft u na de vakantie op. Wij zijn blij met uw hulp!
Natuurlijk zijn er ook veel ouders die per activiteit hun hulp aanbieden.
Ook daarvoor onze dank!
We hebben afscheid genomen van Evelien Aarnoudse en Leo Elenbaas als MR lid. Johnny
Pieper en Warner Verboom zullen hun vervangen.
Dank jullie wel!
Er is ook een PR commissie. Deze helpt o.a. mee met de open dagen in groep 1-2.
Hier heeft Trudie Droogers afscheid genomen. Ook hier hebben we versterking nodig. Vooral
ouders met jonge kinderen roepen we op. Het is heel belangrijk dat jonge gezinnen de weg
naar onze school weten te vinden. Goede PR en actief benaderen is daarbij belangrijk.
U leest het: We hebben u nodig. Schroom niet. De school en de kinderen zijn er gebaat bij!

Dankzij ouderhulp waren er lekkere pannenkoeken op de laatste schooldag.
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Vakantierooster 2019-2020
De studiedagen zijn ook bekend. Noteert u deze ook. De eerste studiemiddag is al erg snel
nl. dinsdagmiddag 3 september. Wij krijgen dan scholing van VierKeerWijzer. Juist met
een nieuw team is het erg belangrijk dat het projectonderwijs gelijk goed en op de juiste
wijze opgepakt gaat worden.
We hebben nu de volgende studiedagen:
3 september dinsdagmiddag
29 mei
vrijdag de hele dag
22 juni
maandag de hele dag
10 juli
vrijdagmorgen
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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Musical
De musical ‘De geheime gympies’ van groep 7-8 werd vrijdagavond 28 juni opgevoerd in het
Dorpshuis voor ouders en genodigden van de kinderen. Het was een spetterend optreden.
De kinderen hebben het fantastisch gedaan.

Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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

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
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 19.00-19.45
schoolfotograaf, ’s morgens
informatieavond groep 5 en 7 19.00-19.45/19.45-20.30
muzieklessen (’s middags)
dinsdagmiddag studiemiddag, kinderen vrij.
muzieklessen
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
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Herinneringen aan de basisschool door de schoolverlaters uit
groep 8.
Aliza: Het begon allemaal in groep 1/2 bij juf Tineke, daar werden we met veel liefde
ontvangen. We hebben daar de tijd van ons leven gehad: lekker buitenspelen, in de
poppenhoek, blokken bouwen, leuke verhaaltjes en gezellig eten met z'n allen. Toen
gingen we naar juf Carina, daar was het altijd gezellig, elke ochtend een mooi
verhaal en het was altijd een dolle boel. Na 2 korte jaren werd het tijd om naar groep
5 te gaan. Daar werden we ontvangen door meester Albert en daar was het echt een
dolle boel: propjes gevecht, hightea, gsp punten en verhaal minuten. Dat houdt in dat
als het goed ging kregen we gsp punten, goeie sfeer punten of we kregen verhaal
minuten. Als we 10 gsp punten hadden dan gingen we iets leuks doen bijv. high tea.
We kregen ook verhaal minuten, hoe meer verhaal minuten hoe langer de meester
een verhaal ging vertellen, maar niet uit een boek, nee, hij verzon gewoon een
verhaal en dat ging altijd over Peter en Suzan. Kort samengevat: een toffe tijd in
groep 5/6. Toen gingen we naar groep 7/8, de tofste tijd van allemaal. We hadden
kralen, wie aan het einde van de week de meeste kralen had, die had gewonnen en
mocht een prijsje kiezen uit de prijzen bak, ook hadden we een ‘geheime speler’. De
juf trok dan een balletje met daarop een naam en als diegene het in de pauze goed
deed dan mocht hij een snoepje kiezen. Op maandag, donderdag en vrijdag hadden
we juf Salome, dat was altijd super gezellig. Op dinsdag en woensdag hadden we juf
Louise, dat was ook een te gekke tijd. We hadden ook de tip tophoek, dan moest je
een lief briefje aan iemand schrijven met een tip en een top, dat was altijd heel erg
leuk. Ik ga elke juf missen en heel erg bedankt voor deze leuke en te gekke 8 jaar. Ik
ga nu vier jaar naar de Prins Maurits, daarna wil ik graag kraamverzorgster gaan
studeren. Groetjes, Aliza
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De tijden van de basisschool
Janiek:

Ik ben Janiek Boom. Ik had/ik zit op de basisschool de Ark. Ik
kwam in groep 1 en toen was het super spannend. Ik heb vaak in m’n
broek geplast. Dat vond ik niet zo leuk, want ik was bang dat m’n
moeder/juf boos werd. Toen ging ik naar groep 3 en ik was de beste in
schrijven. Maar nu ben ik niet zo goed erin. Ik ga naar het Roncalli in
Bergen op Zoom. Ik vind het een hele leuke school, leuke klas! Gelukkig
plas ik nu niet meer in m’n

broek.
Marit:

Van groep 1 t/m 8

Hey, ik ben Marit Schilperoord. Ik vond het super leuke jaren en ik ga daar nu iets over vertellen.

Juffen
Ik begin bij juf Tineke. Ik was 4 toen ik bij juf Tineke in de klas kwam. Ik kwam in een leuke groep.
Eerst in groep 1 en daarna in groep 2. Het leukste daar was toch echt buitenspelen en de poppenhoek
en niet te vergeten de blokkenhoek. Daarna gingen we naar groep 3-4 bij juf Carina. Daar voor het
eerst op schoolreisje (Duinrell) SPANNEND! Daar werd er altijd voor gelezen uit Pluk van de Petteflat
en Otje niet te vergeten. Toen naar 5-6 bij meester Albert. Daar hadden we gsp punten en verhaal
minuten, daardoor gingen we high tea-en en kregen we hele leuke verhalen. We deden ook propjes
gevechten en spelletjes maar er moest ook tijd over zijn voor werken. Toen groep 7-8, dat was super
vooral groep acht met kamp, pieten stuk en musical en nog veel meer leuke dingen, te veel om op te
noemen.
Bedankt voor deze leuke jaren !

VO: Ik ga naar een andere school: het Ravelijn in Steenbergen. Ik heb er op zich wel zin in, maar ik
ga iedereen hier heel erg missen.
Groetjes Marit
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Mattithja:

Mijn leven op de basisschool

Ik wil iedereen bedanken voor de leuke 8 jaar op deze school.
Schoolreisje
Schoolreisje!
Elk jaar weer een.
Al vanaf groep 1 gingen we op schoolreisje.
Het was voor mij altijd een van de leukste dagen van het jaar.
Het leukste schoolreisje vond ik wel, toen we naar Duinrell gingen.
Zoveel attracties…...Te mooi om waar te zijn toch?
Daarom wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze leuke dagen.
Schoolfoto’s
De schoolfoto’s, iedereen die kent ze wel.
Elk begin van het jaar maken we wat foto’s.
Vaak maken we de klassen en de schoolfoto’s buiten en de foto’s van jou en je gezin binnen.
Na een paar dagen worden ze op school uitgedeeld en kan je ze ook bestellen op de website.
Tiptophoek
In groep 7-8 hebben we een tiptophoek
Je trekt iemand uit een bakje en dan moet je tips en tops aan diegene geven.
Dat briefje stop je dan in een bakje.
Dat is een korte samenvatting van de tiptophoek.
Pietenstuk
In groep 8 heb je een Pietenstuk.
Het is altijd geweldig om te zien dat de kleuters denken dat je echt een zwarte piet bent.
Eerst voer je een Pietenstuk op, vervolgens deel je cadeautjes uit en doe je rest van de dag net of je een
echte zwarte-piet bent.
Musical
Of in groep 7 of in groep 8 houd je een musical.
Ik zit in groep 8 en a.s. vrijdag houden we de musical.
“De geheime gympies” is het verhaal.
Ik en al mijn klasgenoten hebben er super veel zin in.
VO
Na groep 8 ga je natuurlijk naar het VO.

Sommige gaan naar Bergen op Zoom en anderen naar Middelharnis en misschien ga jij wel naar
Halsteren.
Ik ga naar het Juvenaat.
Waar je ook naartoe gaat, iedereen moet plezier hebben en zich thuis voelen.

XOXO: Mattithja
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Lisa: Groep

1 t/m groep 8 door mij

Het was superleuk op deze school en ik heb veel plezier gehad. Ik ga daar nu wat
over vertellen.
Over de Juffen/Meester
Bij juf Tineke had ik hele leuke kleuterjaren in groep 1-2, we mochten lekker veel
spelen en veel kleuren en het was heel erg leuk.
Toen gingen we naar juf Carina in groep 3-4, daar gingen voor het eerst uit
werkboeken werken en leren lezen en schrijven.
Daarna gingen we naar Meester Albert in groep 5-6, daar konden we goede sfeer
punten en verhaal minuten verdienen. Bij 10 goede sfeer punten gingen we iets leuk
doen, we hebben ook een paar keer high tea gedaan, dat was lekker en leuk en bij
verhaal minuten ging hij een verhaal vertellen.
Uiteindelijk zitten we nu bij juf Salome en juf Louise in groep 7-8. Alles was heel leuk
want hier hebben we super veel leuke dingen gedaan en de kralen waren ook heel
leuk.
Over het VO
Wij, de groep achters gaan nu natuurlijk naar het VO ( het voortgezet onderwijs).
Ik heb er heel veel zin. Ikzelf ga naar het Mollerlyceum in Bergen op Zoom.
Hopelijk wordt het daar super leuk en heb ik het er naar mijn zin.
Dit was mijn stukje.
Gemaakt door Lisa de Rooij
Rehuël:

Basisschool De Ark

We begonnen in groep 1 en 2 en dat was leuk samen met juf Tineke.
Toen kwamen we in groep 3 en 4, daar begonnen we met leren, maar
het was ook wel leuk. Toen kwamen we in groep 5 en 6, bij de meester.
Daar gingen we propjesgevecht doen en appeltaart eten. In groep 7 en 8
gebeurden er leuke dingen. We deden het Pietenstuk en de musical en
dat was heel leuk! Nu ga ik naar de middelbare school, de PM. Ik kom bij
Nick in de klas. Beste juffen, allemaal heel erg bedankt! En alle kinderen:
veel succes!
Groetjes van Rehuël.
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Cathelijne: Het begon allemaal in groep ½ samen met de lieve juf Tineke.

We begonnen altijd met een mooi verhaal. Wat wij deden was vooral buiten spelen.
Het was super leuk, we lagen echt elke dag wel in een deuk. DANKJEWEL JUF!!
Toen gingen we naar groep 3-4 en daar hadden we veel plezier!
Leren lezen en schrijven vond ik geweldig. Samen met Juf Carina en Juf Boogaard.
DANKJEWEL JUFFEN!!
Toen gingen we met z'n allen naar Meester Albert, lekker appeltaarten eten van de
GSP punten en de verhaalminuten. Dat vonden we superrrrrr leuk!!!! DANKJEWEL
MEESTER
En toen zaten we in de bovenbouw. Het was super leuk samen met Juf Louise en Juf
Salome. Wat hebben we een leuke tijd gehad: het Pieten stuk was super en de
musical en kamp was te gek!!!!!!! DANKJEWEL JUFFEN
Nu ga ik naar de middelbare school, jammer genoeg weg van deze basisschool
Jullie ga ik NOOIT vergeten!!!!
Het is allemaal voorbij… wat hadden we een leuke tijd! Bedankt .
XXX Cathelijne Elenbaas.
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Nick: Groep 1-2
In groep 1-2 begin je naar school te gaan.
Je hoeft in 1-2 nog niet zo veel te doen,
spelen met de blokken bijv.
Dat is waar je mee begint.
Maar als je naar groep 3-4 gaat dan moet je wel al werken
en je krijgt steeds moeilijkere stof.
Dan groep 5-6 daar moet je gewoon alles doen wat er van je gevraagd wordt.
Zoals de cito’s en dan 7-8 dan kom je weer in de afgeronde fase.

De uitjes met school
Je gaat ook heel veel uitjes met je meester of juf doen in groep 7/8 .
Dat noem je dan een excursie.
Bijv. hebben we elk jaar een schoolreis dat is elk jaar weer anders.
Het ene jaar ga je naar een dierentuin en het andere jaar naar een pretpark.
Maar er zijn ook andere dingen zoals: wij zijn naar een boerderij geweest.

Het VO
Ik zit nu in groep 8.
Ik heb nog 2 weekjes school en dan naar het VO.
Ik ga naar de PM in Middelharnis.
En natuurlijk mijn klasgenoten gaan ook naar een middelbare school.
Ze gaan niet allemaal naar de PM, maar de meerderheid wel.
Daarom zit ik ook bij een vriend van mij in de klas: echt super leuk!

Groetjes van Nick
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Tjitse:

School
Groep 8
Hoi, ik ben Tjitse Berkey en ik zit in groep 8.Ik ga binnenkort naar het VO
de Prins Maurits. Ik heb er veel zin in. Ik heb niet echt een heel leuke
klas maar het gaat wel. Ik ga VWO doen en krijg Latijns en Grieks en
daar heb ik veel zin in.
Groetjes Tjitse
Nathalie: Mijn

reis op De Ark

Ik ben Nathalie (12)
en zit sinds groep 7 op De Ark en ga naar de PM.

Lessen
Ik zat vroeger op de Regenboog en daar liep ik altijd achter met de lessen en de info.
Hier is er veel variatie en worden de lessen leuk gemaakt. En er wordt lekker veel
gelachen in de klas.

Kamp
17 & 18 juni gingen we op kamp met groep 8. Dat was goed voorbereid en er waren
leuke activiteiten, zoals Neeltje Jans en een dropping. Zelfs een kampvuur! Ook
deden we 30 seconds, de juf moest zo hard lachen dat ze huilde.
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Mijn tijd op de basisschool.

De juffen.
We beginnen dit verhaal over de juffen/meester. Over wat de juffen/meester
van de Ark nou zo bijzonder maakt.
Toen we hier als eerste naar binnen liepen, begonnen we bij juf Tineke. Juf
Tineke heeft ons de eerste en belangrijkste stapjes geleerd. We vonden haar
altijd de leukste knuffeljuf van de school.
Na groep 1 en 2 gingen we naar groep 3 naar juf Carina en juf Boogaard. Zij
leerden ons schrijven en lezen. We hadden met hun ons eerste schoolreisje. We
vonden het geweldig en ook een beetje spannend om in een bus helemaal naar een
pretpark te gaan. Voor de pauze las de juf altijd voor uit super leuke en grappige
boeken. We voelden ons al helemaal groot. Op een gegeven moment was het tijd
om naar groep 5 te gaan naar meester Albert. We hadden ons eerste 4x wijzer
project over Egypte. Soms hadden we ruzie bij de gym, maar dat losten we vaak
snel weer op. We deden soms propjes gevecht na begrijpend lezen, dat was super
leuk. We hadden ook GSP (goede sfeer punten) punten en verhaal minuten dat
vonden we allemaal leuk. Toen we groep 6 ook hadden gehad gingen we naar groep
7. Daar stonden juf Salomé en juf Louise al op ons te wachten. We hebben veel
uitjes gedaan en leuke dingen. In groep 8 begonnen we met het Pietenstuk, dat
vonden we allemaal super gaaf. Voor 4x wijzer gingen we vaak leuke uitjes doen.
We hadden een super gaaf kamp dat niemand meer zal vergeten. Vooral 30
seconds was erg leuk. Sommige moesten zelfs huilen van het lachen. De dropping
was super en het kampvuur daarna was echt heel gezellig. We zijn al een hele
tijd bezig met de musical, wat ook super wordt om als groep samen zo een
superleuke musical neer te zetten. We moeten nu al bijna afscheid gaan nemen
van deze prachtige mooie jaren en van alle juffen/meester die ons door deze
tijden hebben geholpen. Ik ga VWO doen op het MollerLyceum in Bergen op
Zoom. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ga deze prachtige jaren nooit vergeten.
Ik dank de juffen voor alles wat ze ons hebben geleerd en met ons hebben
gedaan. Het was een tijd om nooit te vergeten!!! Gemaakt door: Noa Bijleveld.
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