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Start schooljaar
Zoals al eerder gemeld deze week zijn we het schooljaar 2019-2020 goed gestart. Iedereen zit op zijn/haar plekje en
is alweer gewend aan de nieuwe dagindeling. Tot nu toe horen we ook positieve geluiden en ervaren dat zelf ook zo.
Gisteravond mochten we ook in de kerk het schooljaar starten met een overdenking van ds. Van Elderen uit
Eemdijk. Hij vertelde dat we op reis gingen en daarbij vooral liefde en vertrouwen nodig hebben. Mooi om dat zo
met elkaar te delen.
We hopen dat we met elkaar een goed jaar tegemoet gaan. Mochten er dingen zijn waar u vragen of opmerkingen
over heeft, dan horen we die graag!
Personeel
Ons team is de afgelopen week versterkt met twee personen. Allereerst is dat Géretta Beukers uit Eemdijk. Zij is
docent beeldende vorming en zal in de groepen 3- 8 de creatieve lessen verzorgen op donderdagmiddag en vrijdag.
Zij gaat drie kwartier in iedere groep lesgeven. We hebben deze keus gemaakt om de kinderen op een verantwoorde
manier creatieve ontwikkeling te geven, iets wat erg belangrijk is, maar niet goed uit de verf kwam bij de
leerkrachten. Het is tevens een manier om de werkdruk bij de leerkrachten te verlagen en kon ook uit die gelden
betaald worden.
Verder hebben we een nieuwe klassenassistent in de kleutergroepen, dat is Mareille Malestein. Zij is er nu iedere
donderdag en zal vanaf 1 oktober 4 dagen in deze groepen ondersteuning geven aan de leerkrachten. Daarnaast
gaat zij de opleiding voor onderwijsassistent doen. Ook dit wordt bekostigd uit de gelden werkdrukverlaging.
Het managementteam is op volle sterkte door de toevoeging van twee nieuwe bouwcoördinatoren. Zij stellen zich
aan u voor:
Onderbouwcoördinator, groep 1-4.
Ik ben Trudy van Steeg, met ingang van dit schooljaar ben ik onderbouwcoördinator op school.
Na jaren ervaring in een van de kleutergroepen op school, waar is nog steeds met veel plezier lesgeef aan de jongste
kinderen op school, ben ik vorig jaar de opleiding Specialist Jonge kind gaan volgen aan de Hogeschool Utrecht.
Een opleiding in het teken van het onderwijs aan het jonge kind.
Daarbij ben ik vakcoördinator Jonge kind van de Schoolvereniging (VCO Bunschoten). Als vakcoördinator heb ik
contact met andere kleuterjuffen om over het onderwijs aan groep 1,2 en 3 te praten. Om elkaar verder te helpen
en van elkaar te leren. Dit alles zodat we het jonge kind op school zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling naar schoolkind.
Toen de functie van onderbouwcoördinator op school vrij kwam sprak dit mij dan ook enorm aan. Samen met
collega's op school werken aan goed onderwijs en hierbij rekening houden met de ontwikkeling van het jonge kind.

Bovenbouwcoördinator, groep 5-8.
Ik ben Hugo Koelewijn en de nieuwe bovenbouwcoördinator. Vorig jaar heb ik de opleiding Middenmanagement
gevolgd aan de christelijke hogeschool Ede (CHE), en deze succesvol afgerond. Naast het
lesgeven haal ik er veel voldoening uit om anderen te kunnen helpen met hun
bezigheden.
Met het volgen van de opleiding heb ik een bredere kijk op het schoolleven gekregen en
deze kennis wil ik graag in de praktijk brengen. Dit ga ik de komende periode doen door
collega's te ondersteunen bij hun werkzaamheden, te coachen en met elkaar de
doorgaande lijn in de bovenbouw te bewaken. Zo kunnen we samen bouwen aan goed,
kwalitatief onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen.
Als bouwcoördinatoren vormen we samen met Jenneke (directeur), Yvonne en Femke
(IB-ers) het managementteam. Als MT bekijken we wat nodig is om een goede koers te
bevaren en de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Verder ondersteunen we de
leerkrachten, waar nodig, in hun onderwijskundige taken. We zorgen samen voor een
doorgaande lijn van onderbouw naar bovenbouw om zo het beste uit de leerlingen te
halen.
Voor u als ouders zijn wij het aanspreekpunt als het om het onderwijs op De Ark gaat. Heeft u vragen of
opmerkingen dan horen wij dat graag. Zo werken we samen aan een goed schoolklimaat.
Startgesprekken
In week 38 (16-20 september) worden de startgesprekken gehouden. U ontvangt een uitnodiging van de
leerkracht(en) van uw kind(eren) om u in te schrijven. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 17 en donderdag 19
september ‘s middags na schooltijd en ‘s avonds. U kunt op deze momenten belangrijke informatie over uw
kind(eren) delen met de leerkracht(en). Tevens wordt u gevraagd om een handtekening te zetten onder de nieuwe
AVG-toestemming. Dit is iets wat aan het begin van ieder schooljaar opnieuw moet worden gedaan om te
voorkomen dat er foto’s e.d. gedeeld worden zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven.
Zending
Al veel jaren ondersteunen wij Kyabigambire. De kosten daarvan bedragen € 30,00 per maand en dat werd door
zendingsgeld opgehaald. Helaas bemerken wij dat de frequentie van het meenemen op maandagochtend van geld
terugloopt en de opbrengst eigenlijk steeds € 0,00 is. Een gegeven wat heel begrijpelijk is, daar er via veel wegen
geld aan u gevraagd wordt. We hebben besloten om de bijdrage te betalen uit andere middelen, bijv. via
sponsorgelden die door de AC worden binnengehaald. We blijven ons wel richten op kortdurende acties om een
goed doel te ondersteunen, te denken valt aan actie ‘Schoenendoos’ rondom december.
Gebedsgroep
Op vrijdag 13 september a.s. komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de school. U bent van harte uitgenodigd om
daaraan mee te doen tussen 10.00 - 11.00 u.
Allerlei
Om het buitenspelen in de ochtendpauze te stimuleren heeft iedere groep vanaf volgende week twee ballen, een
voetbal en een korf-/basketbal. De groep is zelf verantwoordelijk voor de ballen en zal, mocht de bal kwijtraken of
kapot gaan, ook zelf voor een nieuwe moeten zorgen door een kleine vergoeding mee te nemen.
Nogmaals de oproep om voor uw kind(eren) goed passende sportkleding/-schoenen mee te geven. Denkt u ook aan
de gymtijden als die om 8.30 u. zijn dat uw kind direct naar de sportzaal mag gaan. Vanaf school meelopen mag
ook, vertrek dan om 8.20 u.
Op woensdag en vrijdag is het nog steeds fruitdag. Denkt u eraan om dan alleen fruit of een boterham mee te
geven?
De kalender is op dit moment helaas nog niet klaar, volgende week wordt die aan alle oudsten meegegeven.

Agenda
●
●
●
●
●
●

maandag 9 september: Mad Science show op school
vrijdag 13 september: gebedsgroep 10.00 u.
17-19 september: startgesprekken
23 september: schoolreisje gr. 3-7
26 september: schoolreisje gr. 1-2
27 september: maand-/nieuwsbrief 2

Op onze website www.dearkbunschoten.nl vindt u ook veel informatie.
Website schoolvereniging: www.vcobunschoten.nl
Volg ons op twitter www.twitter.com/DeArkBunschoten (@DeArkBunschoten)

