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Open dag
De open dag op zaterdag 18 januari was een groot succes! We mochten rond de 18 gezinnen rondleiden, waar een
aantal lln. van groep 7 en 8 ons goed mee heeft geholpen. Inmiddels lopen de aanmeldingen binnen, maar we
hebben het gevoel dat er nog ‘zwevende’ ouders zijn. Mocht u nog iemand kennen die de aanmelding nog niet heeft
afgerond, wilt u dan aansporen om dat vooral voor 3 februari a.s. te doen?
Portfoliomarkt
De citotoetsen zijn gemaakt en de gegevens bijna allemaal ingevoerd. Volgende week worden de portfoliomappen
weer up-to-date gemaakt, zodat u op vrijdag 14 februari weer op school kunt komen kijken. U bent welkom tussen
13.30 - 14.00 u. in het lokaal van uw kind(eren).
Contactweek
In week 8 ( 17 - 21 februari) is er weer een contactweek. Alle ouders worden verwacht, u ontvangt van de leerkracht
een uitnodiging via Parro.
Personeel
Onze intern begeleider voor de onderbouw, Yvonne Dop, is in blijde verwachting. Haar man Frank en zij verwachten
hun tweede kindje begin juni. Naar alle waarschijnlijkheid zal Yvonne na de meivakantie met zwangerschapsverlof
gaan. Wij zijn al druk bezig met het zoeken naar een vervanger zodat er geen ib-taken stil komen te liggen. Zodra er
meer bekend is over de vervanging, dan hoort u dat.
Juf Alinda zal vanaf volgende week van woensdag - vrijdag voor de Pinguingroep staan. Juf Tineke zal op donderdag
en vrijdag voor de Papegaaigroep staan. De woensdagen gebruikt zij om juf Alinda te begeleiden.
Juf Jade gaat vanaf 1 februari de PABO doen en dat is fantastisch nieuws! Iemand die het vak van leerkracht zo mooi
vindt en besluit om nog vier jaar naar school te gaan om voor de klas te mogen staan. Zij zal op dinsdag stage gaan
lopen in de Papegaaigroep, op woensdag is zij onderwijsassistent en op donderdag gaat ze naar de opleiding. We
wensen haar veel succes!
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

EDI
Afgelopen week zijn er in alle groepen observaties geweest voor de leerkrachten. U heeft in de vorige nieuwsbrief
kunnen lezen wat EDI precies inhoudt. We hebben geconstateerd dat EDI goed aanslaat, bij zowel de leerkrachten
als de leerlingen. Dit alles zal de kwaliteit van ons onderwijs op een hoger niveau brengen.
Lesvrije dagen
Volgende week donderdag en vrijdag (6-7 febr.) zijn er lesvrije dagen. Dat houdt in dat de kinderen vrij zijn en de
leerkrachten op school werken. Zij hebben dan tijd om de citotoetsen te analyseren en de rapporten te schrijven.
Schoolfotograaf
Op woensdag 18 maart zal de schoolfotograaf op De Ark aanwezig zijn. Na schooltijd is er ruimte voor de
broertjes/zusjes foto, dit gaat op inschrijving. We zoeken 3 à 4 ouders die willen helpen die dag, u kunt zich
aanmelden bij juf Trudy.
Contributie VCO
In week 9 (24 - 28 februari) zal de jaarlijkse contributie van de VCO geïnd worden. Deze contributie bedraagt €
43,00 per gezin.
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6-7 februari: lesvrije dagen
14 februari: gebedsgroep vanaf 10.00 u. op school
17-21 februari: contactweek
21 februari: nieuws-/maandbrief
24-28 februari: voorjaarsvakantie

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)

