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Opstart school
Maandag 8 juni a.s. gaan de scholen weer voor 100 % open. Heerlijk dat het weer ‘normaal’ gaat worden, binnen de
regelgeving uiteraard. Wij zijn blij en dankbaar dat we de afgelopen periode zo goed met u als ouders hebben
kunnen samenwerken. Het was een intensief om alles goed te laten verlopen, maar het is zeker gelukt. Nogmaals
vanuit mijn kant (directie) alle lof voor de toewijding van de leerkrachten en u om er samen voor te gaan!
Het opstarten van de school gaat wel gepaard met een protocol dat is opgesteld door de PO-raad, een landelijk
instituut voor het basisonderwijs. Hieronder een aantal hoofdzaken uit dat protocol waar we als school ons aan
moeten houden. Het volledige protocol kunt u vinden op de website bij ‘laatste nieuws’.
Afspraken uit het protocol:
● alle leerlingen gaan 100% naar school
● de inlooptijd ‘s morgens is tussen 8.15 - 8.30 u.
● de ingangen blijven zoals ze nu ook zijn ingedeeld
● ouders komen niet in de school en niet op het schoolplein
● de school gaat op verschillende tijden uit: 13.50 u. groepen 6-4b-3-Panda; 13.55 u. groepen
7-5-4a-Pinguin; 14.00 u. groep 8.
● De Papegaaigroep is een uitzondering, zij mogen tussen 8.30 - 8.45 u. inlopen en tussen 13.30 - 13.45 u.
opgehaald worden
● de kinderen gaan op school direct naar hun plaats en wassen om de beurt hun handen in het lokaal
● na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis en mogen niet op het plein blijven spelen
● vrijwilligers (biebouders, luizenmoeders etc.) mogen niet in de school komen
● als er in een groep meer dan 3 kinderen met Corona gerelateerde klachten zijn wordt de GGD ingeschakeld
● als een kind Corona gerelateerde klachten heeft wordt er naar huis gebeld en moeten alle kinderen uit het
gezin worden opgehaald
● schoolactiviteiten gaan niet door
● contacten met ouders gaan zoveel mogelijk digitaal
● groepen 4 t/m 8 gaan sporten op het parkeerterrein bij de Kuil, groep 3 op het schoolplein
● zwemmen van groep 5-6 gaat niet door
● kamp gaat wel door, de afscheidsavond op een aangepaste manier
● trakteren mag alleen als het verpakt is
BSO
Al enige tijd zijn we bezig om te kijken of we als school nog meer een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw
kind(eren) kunnen waarborgen. Zo hebben we contacten met de peuterspeelzalen bij de overdracht van de
kinderen, maar we hebben geen zicht op de ontwikkelingen na schooltijd bij bijv. de buitenschoolse opvang (BSO).

Ons uitgangspunt is dat het waardevol zou zijn als we nog meer op één lijn kunnen komen in de ontwikkeling van
uw kind(eren). Een droom is om een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden in de toekomst….
Met dat in ons achterhoofd hebben we het afgelopen jaar het plan opgevat om te kijken of het haalbaar is om BSO
in De Ark aan te bieden. We zijn in contact gegaan met Christelijk kindcentrum de Peuterhof (CKCB) om te kijken
naar de mogelijkheden. Het CKCB is een stichting die binnen onze schoolvereniging een bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst heeft. Hierdoor komen zij als eerste in beeld om deze contacten aan te gaan. Tijdens
de verkenning was het duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten en kon er een plan gemaakt worden. Het plan
is bij de MR geweest en er is een gesprek geweest met Hans van Tricht, de directeur-bestuurder.
Het plan ziet er in grote lijnen als volgt uit:
➢ volgend schooljaar is er mogelijkheid voor BSO
➢ BSO wordt aangeboden door CKCB, kinderen worden daar aangemeld
➢ als er 6 kinderen of meer zijn worden ze op De Ark opgevangen door een medewerker van CKCB
➢ zijn er minder dan 6 kinderen dan worden ze opgehaald door de CKCB
➢ de opvang is tussen 14.00 - 18.00 u.
➢ in overleg kan er ook ‘s morgens voor opvang gezorgd worden met weer het aantal van 6 kinderen als
uitgangspunt voor opvang op De Ark
➢ kosten van opvang (€ 8,00 per uur) worden door u als ouder betaald aan de CKCB
➢ kosten van opvang vallen binnen de belastingtoeslagen voor kinderopvang (zie belastingdienst.nl)
➢ opvang is in de vakanties en op studiedagen mogelijk
➢ kinderen in de opvang krijgen verschillende activiteiten aangeboden
Graag willen we eerst onderzoeken of u belangstelling heeft voor BSO op De Ark en vragen u of u een korte enquête
wil invullen. Deze wordt u in een apart Parrobericht toegestuurd.
Formatie
Hieronder de formatie voor het schooljaar 2020-2021. De kleutergroepen gaan vanaf volgend schooljaar verder in
homogene groepen, dus groep 1 apart en groep 2 ook. Er komt in januari weer een instroomgroep voor de kinderen
die 4 jaar worden.
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

extra
ondersteuning

1

Trudy

Bianca mo
Trudy mi

Tineke

Tineke

Tineke

Mareille

2

Betsy

Betsy

Marjolein

Marjolein

Marjolein

Mareille

3

Adrianne

Adrianne

Geertje

Geertje

Geertje

Elise en Karin

4

Marina Post
(nieuwe
leerkracht)

Marina Post

Marina
Marianne
(om de week)

Marianne

Marianne

Jade

5a

Pauline

Pauline

Evita

Evita

Evita

Jade

5b

Jurriën

Jurriën

Jurriën

Jurriën

Jurriën

Jade

6

Jenneke

Emma

Emma

Emma

Emma

Jade

7

Lianne

Lianne

Monique

Monique

Monique

8

Hugo

Tamara

Hugo

Hugo

Hugo

Portfoliomarkt
De portfoliomarkt van 6 juli a.s. zal niet doorgaan i.v.m. de Corona regelgeving. De kinderen nemen hun map zelf
mee naar huis.
Fotograaf
Dinsdag 16 juni zal de schoolfotograaf alsnog een bezoek brengen aan De Ark. In overleg met onze fotografe kan
het allemaal op veilige afstand met voldoende tijd in de planning.
Er worden pasfoto's van alle kinderen gemaakt. Ook is er dit jaar gelegenheid om een groepsfoto te bestellen, deze
zal er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. Vernieuwend en corona-proof.
Let op: er worden dit jaar geen broer-zus foto's gemaakt.
Wel zijn we nog op zoek naar enkele hulpouders om de fotograaf te begeleiden en ondersteunen op gepaste
afstand. Aanmelden kan via mail: trudy@dearkbunschoten.nl
Lesvrije dag
We hebben u al eerder bericht over het vervallen van de lesvrije dagen op 22 en 23 juni a.s. Op woensdag 8 juli zal er
wel een lesvrije dag worden ingeroosterd, de kinderen zijn dan vrij. Zet u het in uw agenda?
Agenda
●
●
●
●
●

16 juni: schoolfotograaf
13-15 juli: kamp groep 8
8 juli: lesvrije dag
8 juli: afscheidsavond groep 8

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)

