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Nieuwsbrief november 2018
-De OR (ouderraad) zal donderdag 20 december een kerstlunch op school organiseren.
Dat betekent dat alle kinderen dan op school blijven eten in de klassen.
De kinderen zijn die dag dan 13.30 uur uit school.
's Avonds is dan de kerstviering in de kerk.
U krijgt hier nog een uitnodiging voor.
Na de kerstviering begint de kerstvakantie.
-Na de herfstvakantie zijn we weer volop verder gegaan met onze projecten van
VierKeerWijzer. Waar mogelijk wordt er een (kleine) tentoonstelling georganiseerd waar u,
als ouders of als belangstellenden, naar kan komen kijken. Zo kunt u zelf zien en horen wat
boeiend onderwijs tot stand brengt. We krijgen al van u terug dat kinderen ook thuis
enthousiast vertellen over deze manier van werken. Het mooie is dat ieder kind op zijn eigen
intelligentieprofiel successen ervaart en daardoor zelfvertrouwen in eigen kunnen bemerkt.
-12 november was er een infoavond over de verschillende niveaus in het VO voor groep 7-8.
U kunt deze presentatie terugvinden op de website van VPCO Tholen e.o. www.vpcotholen.nl
en van www.smdbdeark.nl
Ook is er een lijst met verschillende opendagen en informatieavonden uitgedeeld. Deze is
ook op school te krijgen. Checkt u altijd voor de zekerheid even bij de website van de
scholen.
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Personeel
Juf Carina zal 26 november met zwangerschapsverlof gaan. Vrijdag 23 november nemen
we voorlopig afscheid van haar. We wensen haar een fijne periode toe met als uniek
geschenk van God een kindje.

In deze tijd van personeelskrapte zijn we verheugd en dankbaar dat we de vervanging
hebben kunnen invullen.
Op maandag en dinsdag zal juf Gerda tot de kerstvakantie in groep 3-4 staan.
Op donderdag en vrijdag zal juf Linda in groep 3-4 staan.
Juf Cindy blijft gewoon op woensdag de juf van groep 3-4.
Vanaf de kerstvakantie zal juf Annemieke de juf op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag zijn.
Juf Louise was voor de derde keer winnaar van Het Thools dictee: gefeliciteerd!

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

Parro
Wij hebben 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. De app is AVG proof.
Is de koppeling nog niet gelukt, ga dan naar de leerkracht. Wij gaan straks, naast de mail,
korte info en foto’s delen via Parro. Voor het delen van foto’s via Parro zal de leerkracht nog
apart toestemming vragen. Ook kunnen wij via Parro hulpouders en /of rijouders vragen.
Binnen de app kunt u dan aangeven of u wel/niet beschikbaar bent.
U kunt ook uw vraag of opmerking via Parro aan de leerkracht appen; wij zetten nl. de optie
open dat u de leerkracht ook kan benaderen.
Waar kun je Parro bv. voor gebruiken:
- Doorgeven van absentiemeldingen
- Praktische berichten aan de leerkracht
- Aanvragen van een afspraak met de leerkracht.
Binnen Parro kunnen de leerkrachten instellen op welke tijd de berichten doorgegeven
worden aan hen. Wij zijn niet 24/7 beschikbaar. Wij lezen de berichten (in korte pauzes)
tussen 08.00 en 18.00 uur van maandag t/m vrijdag.
Toekomstmuziek: We bekijken nog of we later ook de rapportgesprekken door uzelf laten
inplannen via deze app. De leerkracht zou dan de beschikbare tijden kunnen openzetten en
u zou dan zelf uw naam bij een tijd kunnen zetten. Voordeel zou kunnen zijn dat er meer
eigen keuze is, nadeel kan zijn dat broertjes en zusjes niet altijd na elkaar ingepland kan
worden en dat populaire tijden snel vol zijn.
Maar we gaan de eerstkomende periode kijken of en hoe de app precies gaat werken voor u
en ons.
Heeft u tips en tops dan horen wij die graag van u.

Nieuwe leerlingen
Met de teldatum op 1 oktober hadden we 66 leerlingen.
Natuurlijk blijven we leerlingen nodig hebben. Er gaat dit jaar een grote groep 8 met wel
11 leerlingen weg.
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog jonge kinderen die goed zouden passen op
onze basisschool, vertelt u dan de ouders wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor 4-jarigen!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
21 november
23 november
30 november
30 november
04 december
11 december
14 december
20 december
20 december
21 december t/m 04 januari
07 januari
11 januari
25 januari
08 februari
11 februari
14 februari
14 juni
17, 18 juni

Dankdag (school gesloten)
Sport en spel om 15.45. Plein Die Heenetrecht.
Leerlingenraad van 12.00-13.00 uur.
Muzieklessen
Sinterklaas viering
Verjaardag juf Romina
Muzieklessen
Kerstlunch op school. Kinderen 13.30 uur uit.
’s Avonds kerstviering in Hervormde Kerk
Kerstvakantie
Luizencontrole
Muzieklessen
Muzieklessen
Muzieklessen
’s Middags rapportgesprekken
Donderdagmiddag en -avond rapport gesprekken
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Kamp groep 8

‘ridder’ op school

Ouders op tentoonstelling mb

BHV voor juf Tineke, juf Cokky en juf Louise
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Juf Romina is bezig met het halen van haar gymbevoegdheid: scholing van anderhalf jaar!
Tijdens de opleiding is zij bevoegd de lessen te geven en zoals u ziet: uitdagende activiteiten.

Biebbezoek met juf Alysa
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