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Dankdag
Volgende week woensdag is het weer Dankdag, een mooi moment om bij stil te staan. We danken dagelijks onze
God voor alles wat we hebben, zowel op school als thuis. Toch worden dingen ook gewoon en vergeten we om
ervoor te danken. Het is fijn om op een speciaal moment te beseffen hoe goed we het hier hebben en daarvoor ook
onze dank uit te spreken. Mocht u dat met uw kind(eren) in de kerk willen doen, dan kunt u daar verlof voor
aanvragen en een verlofbrief invullen. Op school zal er in de groepen ook aandacht aan worden besteed. We
wensen u alvast een mooie dag toe!
Staking
Het is u vast niet ontgaan dat er komende woensdag gestaakt gaat worden door de leerkrachten in Nederland. Ons
bestuur staat achter deze staking en heeft als uitgangspunt dat leerkrachten mogen staken en dat die groepen dan
vrij zijn. Zijn er drie of meer groepen vrij, dan gaat de school dicht. Het besluit om te gaan staken ligt bij de
leerkrachten.
Op onze school gaan er twee leerkrachten staken en die groepen zijn dus vrij. Het gaat om groep 3 en 6. De andere
kinderen worden gewoon op school verwacht.
Dat er maar twee leerkrachten daadwerkelijk gaan staken wil niet zeggen dat de anderen het niet eens zijn met de
reden. Alle leerkrachten onderschrijven de argumenten, maar ervaren ook dat met name als het gaat om werkdruk,
het op onze school/scholen goed geregeld is. We zijn solidair als het gaat om de tekorten aan leerkrachten die er
landelijk zijn en die nog steeds meer worden. Het gaat om de toekomst van het beroep en dat ziet er niet
rooskleurig uit als er niets gaat gebeuren.
Schoolontbijt
Aankomende woensdag is het Nationaal Schoolontbijt. Wij doen daar als school aan mee.
Alle kinderen mogen op school ontbijten, er is genoeg voor iedereen. Wilt u uw kind(eren)
een BORD-BEKER-BESTEK meegeven? Dan gebruiken we geen plastic en zijn we duurzaam
bezig!
Tweedaagse
Voor de herfstvakantie zijn we met het hele team op tweedaagse geweest. We verbleven in
de Stayokay in Soest, wat een prachtige plek bleek te zijn vlak bij de Soesterduinen. De
eerste dag hebben we een training gehad over EDI (effectieve indirecte instructie). Het effect van goed lesgeven
begint bij het stellen van goede heldere doelen. Daarna is het belangrijk om het voor te doen - samen te doen en

alleen te doen. Op deze manier betrek je ook alle leerlingen bij de les. ‘s Middags hebben we het over de stand van
zaken rondom het portfolio gehad. Alle leerkrachten hadden hun eigen portfolio samengesteld en moesten deze
meenemen en daarover vertellen aan de andere collega’s. Een hele leuke ervaring!
Tussendoor was er tijd om een spel te spelen in de Soesterduinen waarbij het om samenwerken ging. ‘s Nachts
hebben we allemaal in een stapelbed geslapen, het leek wel een schoolkamp!
De tweede dag hebben we een training gehad over communicatie: hoe doe je dat goed, wat is de rol van de zender
en de ontvanger en wat verwacht je van de ander. Heel interessant en intensief. De middag hebben we gebruikt om
in de onder- en bovenbouw te praten over specifieke bouwzaken. Rond de klok van drie zijn we moe maar voldaan
naar huis gegaan en kon onze vakantie beginnen!
Parkeren rond de school
Graag brengen we u met het oog op veiligheid voor iedereen, het parkeren rond de school onder de aandacht. We
merken dat het brengen en halen met auto’s soms gevaarlijke situaties oplevert. Vooral het straatje aan de
Veenestraat is een punt van aandacht. De auto’s rijden daar regelmatig achterwaarts uit en dat gaat soms maar net
goed met de kinderen die naar school lopen.
Laten we met elkaar letten op de veiligheid rondom onze school.
Kijkochtenden
Ook dit jaar willen we u de gelegenheid geven om in de groepen van uw kind(eren) te kijken. Dat kan op 19 en 21
november a.s. U ontvangt binnenkort een uitnodiging via Parro.
Verjaardagen
Altijd weer een feest een kind dat jarig is en gaat trakteren en een kinderfeestje gaat houden. Dit laatste is iets
waar we de aandacht op willen vestigen. De afspraak is dat er op school geen kaartjes worden rondgedeeld voor
kinderfeestjes. Dit om te voorkomen dat kaartjes kwijtraken of dat er kinderen teleurgesteld worden omdat ze niet
worden uitgenodigd (soms als enig jongetje/meisje van de hele klas). Die teleurstelling kan soms een hele dag
duren, waardoor het kind zich niet prettig voelt.
Wij als leerkrachten vinden het fijn dat er een traktatie voor ons wordt meegenomen. U bent daar als ouder druk
mee om het te kopen of zelf te maken. Helaas komt het steeds meer voor dat de lekkernijen weer meegegeven
worden, omdat de meeste leerkrachten het niet nemen. Dat is jammer voor uw tijd die u erin hebt gestoken en
teleurstellend voor de kinderen. Alle leerkrachten dol op fruit, misschien is dat een tip?
Dozen
Vanuit de AC komt de oproep om dozen mee naar school te geven aan uw kind(eren). U kunt ze aan de leerkrachten
geven.
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6 november: Dankdag
6 november: Nationaal Schoolontbijt
20 november: schoonmaakavond
19 en 21 november: kijkochtenden
29 november: maand-/nieuwsbrief

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)

