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Nieuws van SmdB De Ark
Zo op het eind van het schooljaar is het weer even ‘hectisch’ en leuk als altijd.
De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben een CITO periode achter de rug. Met dit
leerlingvolgsysteem kunnen we zien in hoeverre de aangeboden leerstof, over een lange
periode gezien, wordt beheerst. Door dit te analyseren kunnen we kijken of er herhaling of
verdieping nodig is of dat we verder kunnen gaan op de ingeslagen weg.
Voor de kinderen zijn er ook ontspannende momenten zoals de avondvierdaagse, het
schoolreisje en het schoolkamp voor groep 8. Groep 7-8 is daarnaast volop aan het oefenen
voor de musical die vrijdag 28 juni opgevoerd wordt in de Vossenkuil.
Verder heeft het team op de studiedag van 20 mei zich verder laten informeren over het
thematisch onderwijs via de werkwijze van VierKeerWijzer. Wij zijn nu zover dat we volgend
schooljaar ernaar toe gaan werken om een gecertificeerde VierKeerWijzer school te gaan
worden.
Op de VPCO studiedag hebben we in verschillende (niveau)groepen informatie gekregen
over de nieuwe digiborden en wat daar allemaal mee kan. Ook hebben info gekregen over
de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en hebben we kennis gemaakt met onze
functionaris gegevensbescherming die met het bestuur praktische richtlijnen voor VPCO
opstelt.
Het schooljaar gaat nu razendsnel naar zijn eind. Voor de kinderen zijn er nog laatste
schooldagactiviteiten op 4 juli. De zomervakantie begint op 5 juli.

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

Personeel
-Juf Louise zal een nieuwe uitdaging aangaan en afscheid nemen van de kinderen en de
school.
-Juf Evelien heet voortaan juf Evelien Stuij, nadat zij haar burgerlijk huwelijk heeft gesloten
met Jacco Stuij eind april. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal 5 juli plaatsvinden.
Van harte gefeliciteerd!
-Juf Christa zal zich in deze nieuwsbrief voorstellen. Wij wensen haar een fijne tijd op
SmdB De Ark.
-Juf Adrie geeft momenteel (tijdelijk) extra ondersteuning in groep 1-2.
-Juf Cindy werkt volgend schooljaar ook de woensdag op De Regenboog

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Christa. Ik ben geboren en getogen in Sliedrecht en sta sinds twee jaar voor de
klas. Op 18 juli hopen mijn vriend en ik te trouwen en gaan we in ons mooie huis in Tholen
wonen. Een paar weken geleden heb ik kennis mogen maken met de school, het team en de
kinderen. Toen al voelde ik me heel welkom! Ik zie ernaar uit om na de zomer te mogen
starten hier op school.
Een hartelijke groet en tot na de zomervakantie!
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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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Vakantierooster 2019-2020
Let op dit is het vakantierooster van het volgende schooljaar!!

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

Musical
Groep 7-8 is hard aan het oefenen voor de musical. Deze zal vrijdag 28 mei opgevoerd
worden in De Vossenkuil voor ouders en genodigden van de kinderen van groep 7-8.
Verdere informatie ontvangt u via juf Louise en juf Salome.
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Leerlingenvragenlijst en oudervragenlijst
Wij hebben u en de kinderen van groep 5 t/m 8 gevraagd om een tevredenheidsvragenlijst
in te vullen. Van 57 % van de gezinnen hebben wij een reactie mogen ontvangen. Wij zijn
blij dat de kinderen de school een 8,8 hebben gegeven en dat u in het algemeen ook zeer
tevreden bent over de school. Wij zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij
vonden iets voldoende bij de norm van drie op een schaal van vier. Wij hebben de punten
geanalyseerd en nemen aandachtspunten op in ons schooljaarplan. In een aparte bijlage
vindt u de uitslag van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn ook met de MR besproken.
De leerlingenvragenlijst is in de leerlingenraad besproken.

Tentoonstelling 4xWijzer en ‘restaurant’
Er was veel belangstelling op de grote tentoonstelling het project Aardrijkskunde van
VierKeerWijzer. Het restaurant dat georganiseerd was door de ouderraad was een groot
succes en erg gezellig. Het is leuk om elkaar op zo’n informele manier elkaar te ontmoeten.
Met dank aan de ouderraad ouders die dit georganiseerd hebben en de extra hulpouders.
Het rad van avontuur heeft een bedrag van €388 opgebracht. Het geld zal o.a. ingezet
worden om het plein en de uitstraling van de school te pimpen.

Rad van avontuur en sponsorkast
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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 nu en komende jaren grote groepen 8 van school af.
Tim Quist mochten we verwelkomen in groep 1. Fijn dat je bij ons op school bent gekomen!
Na de zomervakantie verwelkomen wij de familie Bolier op onze school. Ian komt in groep
1-2, Joy en Amy in groep 4, Kaylee in groep 6 en Matthew in groep 7.
We hopen dat zij een fijne tijd bij ons zullen hebben.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
17, 18 juni
21 juni
24 juni en 28 juni
25 juni
28 juni
01 juli
01 juli
02 juli
04 juli
05 juli t/m 16 aug.
19 augustus

Kamp groep 8
Verjaardag juf Tineke
Rapportbespreking en exit gesprekken groep 8
Verjaardag juf Marjolein
Musical groep 7-8 in de Vossenkuil.
Verjaardag juf Evelien
Afscheid groep 8 met team en ouders
Verjaardag juf Carina
Laatste schooldag activiteiten. Kinderen zijn 13.30 uur
uit.
Kinderen vrij. Zomervakantie
Eerste schooldag
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Uit de MR van 28 mei
Aanwezig: Leo Elenbaas, Evelien Aarnoudse, Johnny Pieper, Warner Verboom en Cokky
Schults.
-Missie, visie en ambitie van SmdB De Ark is aangescherpt. Instemming van MR
-MR zal instemming gevraagd worden over het schoolplan 2019-2023
-Tevredenheidsvragenlijsten leerlingen, ouders en team worden doorgenomen.
MR is tevreden met resultaat en met de punten die verder opgepakt gaan worden.
-Formatie schooljaar 2019-2020 wordt doorgesproken. MR is blij dat er maximaal twee
leerkrachten per groep zullen zijn en dat er nog een jaar met vier groepen gewerkt kan
worden.
-We gaan Snappet als hulpmiddel voor digitaal rekenen uitbreiden naar groep 5-6
(nu al in 7-8)
-Er komt een nieuw (G)MR reglement. T.o.v. de oude zijn er enkele wijzigingen met meer
bevoegdheid voor ouders. Alles wat voor meerdere scholen geldt binnen de vereniging wordt
besproken in de GMR. We nemen deze artikelen door. MR stemt in met overheveling punten
naar GMR.
-We nemen afscheid van Leo en Evelien als MR lid. Hun laatste kinderen gaan van school af
naar het VO. Zij hebben jarenlang MR werk gedaan. Namens VPCO Tholen is hen een
cadeaubon overhandigd door Cokky.
-Johnny Pieper en Warner Verboom nemen de taken over. Zij zullen nog afspreken wie de
GMR afgevaardigde gaat worden en/of deze gedeeld gaat worden.
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Nieuw digibord
In groep 3-4 en 7-8 zijn in de meivakantie een nieuw digibord geplaatst.
Groep 1-2 heeft een verrijdbaar digibord in de klas gekregen.
Heeft u belangstelling voor het oude digibord-scherm dan kunt u dat aan mij laten weten.
We hebben er twee.

Ouderraadouders
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.
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Overig
Er worden door de gemeente sport en spel activiteiten na schooltijd georganiseerd op de
schoolpleinen van de scholen. Dit is een van de buitenschoolse activiteiten die georganiseerd wordt
in samenspraak met de scholen. Een van de punten in de vragenlijsten die door ouders en leerlingen
was aangegeven was het organiseren van een buitenschoolse activiteit.
Er is hier helaas weinig belangstelling voor. Het zou fijn zijn als er volgend schooljaar daarom meer
inschrijvingen op deze activiteiten zullen zijn. Nu zijn de laatste drie activiteiten niet doorgegaan,
omdat er te weinig aanmeldingen waren.
De data van deze activiteit wordt in de nieuwsbrief al doorgegeven, nl. als sport en spel.
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