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Goede Vrijdag en Pasen
Het paasweekend ligt voor ons, morgen Goede Vrijdag en zondag Pasen. Onwerkelijke tijden als we juist met deze
dagen niet of beperkt naar Gods huis kunnen gaan. Juist die prachtige paasboodschap kunnen we niet met elkaar
ontvangen en delen. Ook bij ons was het een raar gevoel om de kinderen niet over Pasen te kunnen vertellen en met
ze te zingen.
We wensen u als team ondanks alle beperkingen toch gezegende dagen toe met onderstaande boodschap!

Corona
We zijn nu vier weken verder in het Coronatijdperk en de school is nog steeds gesloten. We hebben afgelopen
maandag met een tulp onze waardering uitgesproken voor het werk dat u thuis verricht. Gelukkig kan het werk op
deze manier grotendeels doorgaan. We hopen dat de school na de meivakantie weer opengaat en alles weer
‘normaal’ wordt, maar daar is nog niks over te melden.
We wensen u de komende twee weken heel veel sterkte met het thuisonderwijs en u weet ons te vinden als er
vragen en/of problemen zijn!
Ouderenquête
In verschillende mails is uw aandacht gevraagd voor de ouderenquête, maar helaas hebben tot op heden 92 van de
167 adressen het ingevuld. Vandaar onze dringende oproep om de enquête in te vullen, de periode is verlengd tot 15
april. Mocht u de enquête niet ontvangen hebben, dan horen wij dat graag van u. Hieronder de stand van zaken per
groep (oudsten):
● gr. 0-2: 38 uitgezet - 5 reacties
● gr. 3: 15 uitgezet - 12 reacties
● gr. 4: 27 uitgezet - 21 reacties

●
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●

gr. 5: 18 uitgezet - 12 reacties
gr. 6: 22 uitgezet - 14 reacties
gr. 7: 20 uitgezet - 12 reacties
gr. 8: 27 uitgezet - 14 reacties

Helpt u mee om ons een goed beeld van de school te krijgen?
Leesmarathon
In deze tijd waar alles anders is dan we gedacht, gepland of gehoopt hadden willen wij graag dit positieve bericht
delen! Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan en wat zijn wij trots op de
opbrengst van de leesmarathon! Jullie hebben maar liefst met elkaar €1837 in totaal
opgehaald! Dit kunnen wij erg goed gebruiken voor het aankomende feestjaar, De Ark 75
jaar.
De winnaar die het meest heeft opgehaald is Jack Nel, dank je wel jongen! Geniet van je
welverdiende presentje.
Dank jullie wel voor jullie inzet en betrokkenheid. Alleen samen (ook op afstand) zijn we
sterk!
Groetjes Hester voorzitter AC
AC
De AC is nog op zoek naar twee enthousiaste ouders die in de commissie willen komen. Ook is er een nieuwe
voorzitter nodig daar de huidige haar werkzaamheden niet meer kan combineren met deze functie. Mocht u
belangstelling hebben, dan kunt u zich melden bij Hester Heinen.

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)

