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Advent
Komend weekend zal de eerste adventszondag zijn. In de adventsperiode leven we toe naar de Kerst en verwachten
we de komst van het kindje Jezus. Het is aan de ene kant een periode van gezelligheid met adventskaarsen,kransen en - kalenders, maar het geeft ook rust en vertrouwen in Gods beloftes. We gaan op school de komende
weken in alle groepen aandacht besteden aan de Kerst. De verhalen worden verteld en samen met de kinderen
leren we mooie liedjes. We hopen samen een mooie tijd te hebben en wensen iedereen een rustige adventsperiode
toe.
Actie Kerstpakket
In Bunschoten-Spakenburg wordt in de maand december een inzamelingsactie gehouden voor de minder
bedeelden in het dorp. Het is de bedoeling dat er houdbare etenswaren worden ingezameld die daarna
samengesteld worden in een soort kerstpakket. We vinden dat een goed initiatief om als school aan mee te doen en
hopen op uw steun. In de extra bijlage de brief waarin staat wat u kunt meegeven, dat kan in de week van 9 - 13
december.
Malawi
Hiernaast ziet u een kaartje van het land Malawi, een klein land onderin Zuid-Afrika.
In het land heerst overwegend armoede en kunnen de kinderen meestal niet naar
school. De Stichting Vrienden Voor Afrika heeft zich verbonden aan dit land en is daar
op dit moment een school aan het bouwen voor 1500 kinderen. De stichting is
afhankelijk van giften en houdt allerlei acties om die binnen te krijgen. Juf Evita zit in
het bestuur en heeft gevraagd of we als school daar ook iets mee kunnen. We hebben
besloten om dit schooljaar ons te verbinden aan deze stichting en zo door het jaar
heen wat kleine acties op te zetten om hen te steunen. Samen met Rody Koelewijn
van De Boei hebben ze in alle klassen een voorlichting gegeven met foto’s uit het
land. Erg indrukwekkend voor de kinderen om te zien hoe de kinderen daar leven en naar school gaan, als die er is.
In december zal de stichting op het Spuiplein staan met een glazen huis. De ‘bewoners’ zullen er twee dagen
inzitten en niet slapen. Iedereen kan hen sponsoren en de stichting heeft iets bedacht om op alle scholen een
eenvoudige actie te houden, nl. het meenemen van 1 fles waar statiegeld op zit. Alle flessen samen leveren toch

weer een leuk bedrag op wat naar het glazen huis gebracht wordt. We hopen dat u ook deze actie een warm hart
toedraagt!
Oude schooltenues
Opeens dook afgelopen week een foto op van kinderen in Albanië
met shirtjes van de Ark! De shirtjes zijn destijds door ons
geschonken aan dit kindertehuis en werden nu aangetrokken
speciaal voor het afscheid van het bezoek uit
Bunschoten-Spakenburg. Fijn om te zien dat onze shirtjes een
tweede leven krijgen en dat de kinderen er blij mee zijn. We
bedanken de sponsoren die het mogelijk maakten dat wij weer
mooie nieuwe shirtjes konden aanschaffen.
Groepsinterventies
In een aantal groepen is op dit moment een activiteit aan de gang die de groepsontwikkeling óf persoonlijke
ontwikkeling doet groeien. In groep 7 is dat ‘Feel strong’, een sportieve activiteit op maandagmiddag bij Waltman
Sport. De kinderen leren daar hoe ze door hun houding kunnen laten zien dat ze weerbaar zijn.
In groep 6 is er een training geweest van ‘Anders maar hoe’, deze leert de kinderen hoe ze als groep kunnen
functioneren en daarbij zorgen dat er niemand buitengesloten wordt. Een heel mooi proces dat afgesloten is met
een maaltijd op school waar de ouders bij aanwezig konden zijn.
In groep 5 wordt op dit moment de training ‘Beter bij de les’ gegeven, dit zijn activiteiten die de kinderen helpen om
geconcentreerd bij de les te zijn.
We proberen met deze trainingen de kinderen nog meer tools mee te geven voor hun eigen ontwikkeling met het
oog op de toekomst.
Onrust in dorp
Afgelopen week hebben we u met een Parrobericht gewaarschuwd voor onrust in het dorp over een man die
kinderen schijnt aan te spreken en ze snoepjes aanbiedt. Gisteren kwam er een waarschuwing van de Van
Amerongenschool dat hetzelfde was gebeurd. We hopen dat u samen met uw kind(eren) er alert op bent en
eventuele signalen aan ons doorgeeft.
MR

Voor de MR-oudergeleding zijn we op zoek naar een kandidaat-lid. Heb jij interesse in het
onderwijsbeleid van onze school, wil je hierover meepraten en meedenken? Neem dan contact op met
één van de MR-leden of stuur een mailtje naar mr@dearkbunschoten.nl

Sinterklaas
Volgende week donderdag is het eindelijk weer zover: de Sint zal met zijn Pieten onze school bezoeken! Altijd een
geweldig feest. In de extra bijlage de brief met daarin alle aandachtspunten om er een fijn feest van te maken.
Denkt u eraan dat de groepen 1 - 4 vanaf 12.00 u. vrij zijn en dus niet op school eten?
Kerstdiner
Op woensdag 18 december houden we ‘s avonds een kerstdiner in alle groepen. De opzet is als volgt:
● 17.15 u. kinderen mogen op school komen en gaan naar hun eigen groep
● 17.30 u. de kinderen gaan eten, ouders mogen buiten van een hapje/drankje genieten
● rond 18.30 u. alle kinderen buiten voor de centrale afsluiting
Volgende week ontvang u van de AC meer informatie hierover.
Typecursus
Vanaf woensdag 1 april zal er op school (bij voldoende belangstelling) weer een typecursus worden gegeven. U
ontvangt na de kerstvakantie meer informatie over hoe u uw kind(eren) kunt inschrijven.
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5 december: Sinterklaasfeest op school
9 - 13 december: Actie kerstpakket én flessenactie voor Malawi
13 december: gebedsgroep
18 december: kerstdiner
20 december: nieuwsbrief
20 december: vanaf 12.00 u. kerstvakantie

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)

