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Kerst
Kijk je mee in de stal
Zing je mee nu met de engelen
tezamen in de nacht?
Want een Kind is ons geboren:
een Koning, lang verwacht.
Ga je mee nu met de herders?
Zij zien een grote ster.
De wijzen hebben ’t ook gezien,
zij komen van heel ver.
Kijk je ook mee naar de sterren,
daar in de duisternis?
Eén straalt precies boven de stal
waar ‘t Kind geboren is.
Ga mee met ons, haak nu maar in,
dan gaan we naar de Koning.
Geboren is Hij als een mens,
een stal, dat is Zijn woning.
Zie Jozef en Maria daar,
met Koning Jezus klein.
Zij mogen voor Hem zorgen nog;
straks zal Hij de Redder zijn.
Zie je wel, het is echt waar!
Meer hoef je niet te wensen.
God Zelf heeft ons Zijn Zoon gestuurd:
’t is feest voor alle mensen!

We hebben een prachtige kerstviering gehad afgelopen woensdag. Nogmaals dank voor ieders inzet!

Bibliotheek op school
Vanaf januari 2020 krijgen wij een officiële bibliotheek op school. Dit is een initiatief van
de bibliotheken om het lezen dichter bij de kinderen te brengen. De school ontvangt een
éénmalige subsidie om de bibliotheek in te richten met kasten en boeken en zal daarna
zelf jaarlijks geld (€ 10,00 per leerling) moeten reserveren om nieuwe boeken aan te
schaffen. Om het geheel te begeleiden zal er ook een leesconsulent aan worden
gekoppeld die wekelijks op school zal zijn om het lezen bij kinderen te promoten. Voor
onze school is dat Wieke van der Wal. De kinderen vanaf groep 5 vullen in januari ook
een leesmonitor in en dat zal jaarlijks herhaald worden. Dit om te onderzoeken of de
motivatie van de kinderen omhoog gaat door de bibliotheek op school.
De bibliotheek wordt op de verdieping bij de kleuters ingericht met vijf staande kasten en twee bakken voor
prentenboeken, de kleuters mogen ook wekelijks een boek uitzoeken. Ouders zullen het uitlenen begeleiden met
een computersysteem dat gekoppeld is aan de bibliotheek in Bunschoten-Spakenburg. Op woensdag 22 januari zal
de bibliotheek officieel worden geopend. We willen daar natuurlijk een klein feestje van maken. U ontvangt daar
binnenkort een uitnodiging voor.
Instroomgroep
Op maandag 6 januari zal de instroomgroep op onze school starten. Deze groep heeft de naam ‘Papegaaigroep’ en
bestaat uit kinderen die vanaf 1 januari 2020 4 jaar worden. De groep zal beginnen met 3 leerlingen en in juni zijn
dat er 17. Juf Elise zal op maandag en dinsdag in de groep zijn en juf Tineke op donderdag en vrijdag. Op woensdag
zijn de kinderen nog vrij. We hopen dat ook deze kinderen zich snel thuis gaan voelen op De Ark.
Juf Tineke wordt in de Pinguingroep vervangen door juf Alinda. Zij is een leerkracht in opleiding (LIO) en zal haar
studie op onze school afronden.
Personeel
Juf Merel zal vanaf januari iedere maandag op de Wegwijzer gaan werken als IB-er. Dat betekent dat zij dan niet
meer voor groep 6 zal staan, juf Jenneke zal die dag overnemen. Zij blijft wel op dinsdag en donderdag groep 7 doen.
We feliciteren haar met deze nieuwe uitdaging!
In groep 3 gaat juf Elise weg, zij wordt vervangen door juf Karin Ros (een bekende van de Pandagroep). Zij komt op
maandagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag ondersteuning geven aan de leerkrachten. Op
maandagmiddag en donderdagochtend zal juf Karin in groep 7 de leerkracht ondersteunen.
Staking
In de media wordt gesproken over een op handen zijnde staking in het onderwijs op 30 en 31 januari. We kunnen nog
niet met zekerheid zeggen of we daaraan mee gaan doen. We staan zeker achter de argumenten en gaan op
verenigingsniveau onderzoeken of we aan de staking meedoen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat aan u
doorgeven.
Actie kerstpakket
Iedereen heel hartelijk dank voor het doneren van de artikelen voor deze actie. Er
zijn in totaal 170 pakketten uitgedeeld. Fijn dat we daar als school een bijdrage aan
mochten leveren!
Meet en greet
Op maandag 6 januari zal er weer een ‘Meet en greet’ zijn. Deze keer doen we dat in
de groepen. U mag uw kind(eren) wegbrengen en even in de groep een kopje
koffie/thee drinken. Rond 9.00 u. gaan de lessen starten.
Luizencontrole
Maandag 6 januari zal er weer een luizencontrole worden gehouden.

Gebedsgroep
Vrijdag 10 januari is er weer een gebedsgroep. U bent van harte welkom om 10.00 u. in de school.
Handbal
Op zaterdag 11 januari is er weer het jaarlijkse handbaltoernooi van groep 8. Altijd leuk om onze teams even aan te
moedigen!
Open dag
Op zaterdag 18 januari is er een open huis op school. Alle ouders die willen kennismaken met de school en/of
overwegen of hun kind naar De Ark zal gaan, zijn dan van harte welkom om binnen te lopen. U krijgt een rondleiding
door de school en kunt alle vragen stellen die u (nog) heeft. Mocht u belangstelling hebben of kent u iemand die
nog zoekende is, van harte welkom tussen 10.00 - 13.00 u.!
Schoonmaak
Woensdag 22 januari is er weer een schoonmaakavond. Kijkt u even in uw agenda of u aan de beurt bent?
Agenda
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6 januari: Meet en greet
6 januari: luizencontrole
10 januari: gebedsgroep
11 januari: handbaltoernooi
18 januari: open huis
22 januari: opening bibliotheek op school
22 januari: schoonmaakavond

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)

