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Einde schooljaar
Het schooljaar 2019-2020 loopt op z’n einde, nog maar drie weken en dan begint de zomervakantie, met deze
temperaturen een heerlijk vooruitzicht. Terugkijkend is dit wel het jaar wat we nooit zullen vergeten, wie heeft het
ooit eerder meegemaakt dat alle scholen dicht gingen vanwege een virus. Een hele maatschappij die zich aanpast
aan regels en voorschriften. De Ark is in deze wel een mooi beeld, we hebben rondgedobberd en er het beste van
gemaakt, wachtend tot we weer open gingen. Je aanpassen aan de situatie en je overgeven, je vragen en
onzekerheden neerleggen bij God. We zijn dankbaar dat we ook mogen terugkijken op een periode waarin veel is
gedaan, nieuwe sporen zijn gevolgd, betrokkenheid is getoond en vooral respect is gegroeid voor zowel ouders als
leerkrachten.
De komende drie weken staan in het teken van de citotoetsen voor de kinderen. Een laatste meting om vooral ook
te kijken hoe ze de coronaperiode zijn doorgekomen. Is er achterstand opgetreden, is het gestabiliseerd of is er juist
groei waar te nemen. Voor ons is het een mooi meetpunt om te kijken waar we volgend schooljaar op in moeten
steken, wat ons startpunt is.
De portfoliomarkt van 6 juli gaat niet door, de kinderen nemen hun map op maandag 13 juli mee naar huis. In de
week van 6 - 10 juli kunnen er nog gesprekken gepland worden met de leerkrachten. Mocht u nog een gesprek
willen hebben, dan kunt u een bericht sturen naar de desbetreffende leerkracht en ontvangt u een tijdstip waarop u
welkom bent.

Voor nu danken we u voor het afgelopen jaar en wensen iedereen een hele fijne
vakantie toe!

Personeel
De komende weken staan ook weer in het teken van afscheid nemen. Twee personeelsleden gaan ons verlaten,
Merel Koelewijn gaat na de zomervakantie op de Wegwijzer werken als IB-er. Alinda van de Groep heeft haar
LIO-stage afgesloten en zal op zoek gaan naar een baan, helaas was er bij ons op school geen plek voor haar. We
danken hen voor hun inzet in de jaren/maanden dat ze hier op school hebben gewerkt en wensen hen allebei veel
succes bij de start in hun nieuwe baan!
Afscheid groep 8
We gaan ook afscheid nemen van de kinderen van groep 8. Gelukkig wel met een musical en een uitgesteld kamp!
Op 8 juli zal voor hen de afscheidsavond zijn, de school is al helemaal in de junglesfeer. We hebben een prachtig
podium wat dit jaar door alle andere scholen gebruikt wordt, zij houden allemaal hun afscheidsavond in ons
gebouw. Het afsluiten van iets is ook altijd weer een begin van een nieuwe periode , voor iedereen weer spannend
hoe het allemaal zal gaan. We wensen Judith, Sabine, Elin, Mark, Gemma, Sebastiaan, Levi, Roos, Thijmen, Berre,
Noa, Gemma, Dion, Elise, Jukka, Luuk, Demi, Julian, Kasper, Maudy, Habone, David, Lydia, Novah, Zara, Milan, Dion
en Liora een hele goede start op hun nieuwe school en een gezegende toekomst toe!
Vakantierooster
Hier het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021:
● herfstvakantie 19 - 23 oktober
● kerstvakantie 21 dec - 1 januari 2021
● voorjaarsvakantie 22 - 26 februari
● Pasen 2 - 5 april
● meivakantie 3 - 14 mei
● Pinksteren 24 mei
● zomervakantie 16 juli - 27 augustus
Studiedagen:
● 4 november (dankdag)
● 4-5 februari
● 19 februari
● 1 april
● 26-27 april
● 21-22 juni
Schoonmaakavond
Op woensdag 15 juli is er weer een schoonmaakavond. De ouders die op de lijst staan worden verwacht door de AC.
Wenmiddag
Donderdag 2 juli a.s. houden we de wenmiddag. Alle kinderen gaan dan naar hun nieuwe groep met hun nieuwe
leerkracht voor volgend schooljaar.
BSO
Er hebben zich voldoende ouders aangemeld om in ieder geval een BSO te starten op de dinsdag- en
donderdagmiddag. Het CKCB neemt het nu over om het verder te regelen, zodra er meer informatie is geven we dat
door. De ouders die zich aanmelden ontvangen van het CKCB inoformatie.
Agenda:
● contactweek 6-10 juli
● lesvrije dag 8 juli
● afscheidsavond 8 juli
● schoonmaakavond 15 juli
● slotfeest 16 juli
● start vakantie 16 juli om 12.00 u

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)

