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GSK
Van 6 oktober t/m 13 oktober is er weer een GSK-week, met op de laatste zondag een afsluitingsdienst in alle
kerken. Het onderwerp is deze keer ‘Op Reis’. De leesroosters worden volgende week uitgedeeld, zodat u thuis ook
mee kunt lezen. We maken ook weer mooie werkstukken die in de kerken komen te hangen. We hopen met elkaar
weer verbinding te voelen tussen Gezin, School en Kerk.
MR-zaken

Begin 2019 heeft de MR in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor een kandidaat MR-lid.
Op deze vacature heeft Ruth van Brummelen gereageerd en zij zal met ingang van komend schooljaar de MR
versterken. Zij vervangt Stephanie Gilkes, welke na een termijn van 3 jaar is afgetreden. Wij zijn Stephanie
dankbaar voor haar inzet en kennis in zowel de MR als GMR en heten Ruth van harte welkom. Ruth is moeder van
Joshua in de Pinguïngroep 2. In het afgelopen schooljaar hebben verschillende onderwerpen de revue gepasseerd,
waaronder het continurooster, het formatieplan, het schoolplan, begroting etc. Ook komend schooljaar gaan we
ons weer inzetten voor u en uw kinderen. Mocht u vragen, opmerkingen, klachten of adviezen hebben dan horen
wij dat graag. Dit kan via ons mailadres MR@dearkbunschoten.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk
benaderen. Ook zijn wij voor een vacature in de toekomst, weer op zoek naar een kandidaat MR-lid, die dit
schooljaar al een paar keer mee draait.
Namens de oudergeleding,
Wilitha Koelewijn, Linda van der Kleij en Ruth van Brummelen
De Gouden Weken
De eerste weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel De Gouden Weken genoemd. De leerlingen hebben

elkaar 6 weken niet gezien en zijn in verwarring; de groep moet zich opnieuw gaan vormen. Maar de leerkracht is
niet in verwarring, hij/zij heeft de touwtjes in handen en gaat deze verwarring in goede banen leiden.
Als leerkrachten op De Ark hebben we met elkaar geïnvesteerd in de afgelopen ‘Gouden’ weken. Agnes heeft tijdens
de zomervakantie een online training gevolgd rond dit onderwerp en tijdens de startvergadering heeft ze de
opgedane kennis gedeeld met ons allemaal. De training gaf mooie en waardevolle handvatten met daarnaast
oefeningen die goed aansluiten bij de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben in hun groep veel aandacht besteed
aan de positieve groepsvorming en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met elkaar een mooi jaar
tegemoet gaan!
Jij straalt als je lacht
Daarnaast vond deze week de ‘Week tegen het Pesten’ plaats in Nederland; een prachtig initiatief om de gevolgen
van pestgedrag te bespreken en het pesten tegen te gaan binnen de scholen. Wij hebben dit project onder de
paraplu van de Gouden Weken gehangen en één van de activiteiten was een complimentenmuur maken (vanwege
het schoolreisje zijn sommige groepen er deze week niet aan toegekomen, zij gaan er volgende week mee aan de
slag). Want complimenten daar groei je van, je krijgt er (meer) zelfvertrouwen door.

Wij als team van De Ark vinden het belangrijk om het hele jaar door aandacht te besteden aan- en te zorgen voor
een goede sfeer is in de school, waarin iedereen zich veilig voelt en de Gouden Weken vanzelf overvloeien in een
Gouden Jaar!

Teamtweedaagse
Op 17 en 18 oktober a.s. gaan we met het hele team op tweedaagse naar Soest. We gaan ons daar intensief bezig
houden met verschillende kanten van ons onderwijs. Er komt een trainer die ons gaat leren hoe we nu het beste
instructie kunnen geven, we gaan het over communicatie hebben en over het portfolio. Het voordeel van zo’n
tweedaagse is dat je meer tijd hebt met elkaar om over dit soort dingen te praten en na te denken. We merken dat
het op een gewone vergadering niet voldoende uitgediept kan worden. We hopen op mooie dagen.
De kinderen zijn die dagen al vrij. Alvast een fijne vakantie!
Ouderavond
Op dinsdag 8 oktober a.s. is er vanaf 19.30 u. een ouderavond in de school met als thema “Kanjertraining’. Er komt
een trainer van het Kanjerinstituut om ons mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen in de Kanjerregels. Het is
voor u als ouder belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, omdat we dan op school en thuis dezelfde taal spreken als
het om Kanjerafspraken gaat. We hopen u te mogen verwelkomen, de koffie staat klaar!
Continurooster
We draaien nu al enkele weken met het continurooster en we mogen zeggen dat het goed bevalt. De kinderen zijn
rustiger ‘s middags en het is fijn dat het meer tijd voor de leerkrachten oplevert om na schooltijd door te werken.
Ook het eten in de groepen en de opvang op het plein gaat goed. We hopen dat het bij de ouders ook goed bevalt!
Stagiaires
Er lopen op school twee nieuwe gezichten rond, nl.: Anna Griffioen (Pinguingroep, komt eens in de zoveel weken
één hele week) en Robin van der Plas (groep 6, komt iedere maandag). We vinden het fijn dat jonge mensen voor
het onderwijs kiezen en zijn blij dat wij als opleidingsschool mogen fungeren. We wensen hen beide veel succes toe!
Parnassys
U maakt als ouder thuis gebruik van het ouderportaal van Parnassys. Het zou fijn zijn als u zelf de gegevens van uw
kind up to date houdt. U kunt dan denken aan telefoonnummers, adresgegevens, huisartsen, maar ook medische
gegevens zijn voor ons van belang. Zodra u dat thuis verandert komt er bij ons een melding binnen en registreren
wij de goede gegevens. Zo zijn we altijd op de hoogte van belangrijke zaken rondom uw kind(eren).
Parro
Denkt u er nog aan om de privacygevoelige gegevens in Parro aan te passen aan de AVG-wetgeving?
Agenda
●
●
●
●
●
●

30 september: infoavond groep 8
8 oktober: ouderavond Kanjertraining om 19.30 u. in de school
11 oktober: gebedsgroep
15 oktober: herfstwandeling groep 1-2
17 en 18 oktober: team op tweedaagse, kinderen vrij
21 - 25 oktober: herfstvakantie

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)

