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Start school
Maandag 31 augustus a.s. gaan we weer van start. Na zes heerlijke weken vakantie met prachtig weer is het fijn dat
de deuren van de school weer opengaan en we de kinderen weer mogen verwelkomen. We hopen dat iedereen een
goede tijd heeft gehad en weer veilig en gezond is teruggekomen. De lokalen zijn weer mooi schoon en ingericht,
alle spullen staan weer klaar en de leerkrachten hebben er weer zin in!!
Helaas kunnen we maandag niet starten met een ‘Meet en Greet’ voor de ouders. We volgen in alles de richtlijnen
van de PO-raad en kiezen daarin steeds de veiligste optie en die luidt ‘geen ouders in de school’. Hieronder volgen
meer afspraken die voorlopig blijven gelden.

Het team wenst iedereen een goede en mooie start toe van het nieuwe schooljaar!
Corona afspraken
In de bijlage vindt u een memo van het bestuur over de start van het nieuwe schooljaar en de Corona afspraken die
voor alle scholen gelden. Per school kan er een aantal afspraken aangepast worden. In het MT hebben we voor De
Ark de volgende afspraken vastgesteld:
Algemeen:
● schooltijden alle groepen 8.30 - 14.00 u.
● inloop kinderen ‘s morgens tussen 8.20 - 8.30 u.
● groep 4-8 via de hoofdingang
● groep 1-3 via de kleuteringang
● kinderen gaan direct naar binnen
● leerkrachten geven geen handen bij binnenkomst
● kinderen wassen in het lokaal hun handen

●
●
●
●
●

pauzes zijn in twee shifts, groep 3-5 van 10.00 - 10.15 en groep 6-8 van 10.15 - 10.30 u.
ouders komen niet in de school, alleen op afspraak
op het plein handelen ouders naar eigen verantwoording
traktaties graag in verpakte vorm
startgesprekken worden digitaal gedaan

Groep 1:
● Inloop tussen 8.20 en 8.45 u
● ouders mogen wel hun kind in de klas brengen
● ouders blijven niet langer dan nodig in de school en houden gepaste afstand
Onderwijs en visie
Ook dit jaar willen we onze visie verder in ons onderwijs borgen. We houden u
met de ‘Onderwijskundige nieuwsbrieven’ daarvan op de hoogte. We gaan de
visie ook in kleurvakken verdelen met daaraan gekoppeld een onderwerp dat
steeds tussen twee vakanties het speerpunt zal worden in alle groepen.
Binnenkort hier meer over.
Om het werken met portfolio’s te verbreden gaan we in alle groepen werken
met een digitaal portfolio van ‘Mijn Rapportfolio’. De naam zegt het al een
portfolio en rapport in één. Ieder kind krijgt een inlognaam en kan dan zelf
dingen erop plaatsen, bijv. een foto van een sportwedstrijd. U als ouder(s) kunt
thuis ook bijhouden waar uw kind op school mee bezig is. In alle groepen is een
I-pad aanwezig om foto’s te maken, zodat het direct geplaatst kan worden.
Alle leerlingen starten met het invullen van de pagina ‘Dit ben ik..’. U ontvangt van de leerkracht(en) van uw
kind(eren) meer informatie. De portfoliomap komt hiermee te vervallen en mag u thuis bewaren.
Om de digitale wereld ook beter te leren kennen zal juf Pauline één keer in de 14 dagen in alle groepen lesgeven
gericht op het gebruik van computers/laptops. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een verantwoorde
manier leren omgaan met de digitale wereld en alles wat daarbij komt kijken.
Beide onderwerpen komen op een ouderavond (waarschijnlijk 10 november) aan de orde!
BSO
Voor de vakantie is er een uitgebreide vragenlijst geweest voor de BSO op de Ark. Een behoorlijk aantal ouders had
aangeven daar gebruik van te willen maken, maar helaas heeft maar een klein aantal mensen zich daadwerkelijk
opgegeven. Voor de donderdag bleven van de 13 adressen maar 3 aanmeldingen over en dat betekent dat we niet
gaan starten. Bij een aantal van 6 kinderen zal het echter wel op locatie zijn, vandaar nogmaals de oproep om als u
gebruik wil maken van opvang óp De Ark, u zich aan kunt melden bij de directie op directeur@dearkbunschoten.nl .
We hopen echt binnenkort met 1 middag te kunnen starten.
Personeel
Dit schooljaar starten we met twee nieuwe personeelsleden. In groep 1 komt Jente Kardol ons versterken en in
groep 4 komt Marina Post. Jente is een leerkracht in opleiding (LIO) die in haar laatste fase van de studie zit en 3
dagen volledig les moet geven. Zij wordt daarin begeleid door Tineke Koelewijn. Marina komt van De Vlucht waar
geen plek meer voor haar was. We wensen hen een goede start toe.
Juf Alinda heeft geen eigen groep op De Ark, maar is nog wel aanwezig. Zij zit in de vervangingspool en is op de
dagen dat zij niet wordt ingezet op een andere school bij ons in groep 2 aan het werk. We hopen dat zij snel een
volledige baan kan vinden.
Agenda
● maandag 31 augustus: eerste schooldag zonder ‘Meet en Greet’
● 14 - 18 september: startgesprekken

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)

