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GSK
Volgende week is er weer een GSK-week. Dat houdt in dat we twee weken in gezin-school-kerk met hetzelfde
onderwerp bezig zijn. Het onderwerp is deze keer ‘En toen…?’. De verhalen en liedjes zijn daarop aangepast. Er zal
op 12 oktober in alle kerken aandacht aan het onderwerp worden besteed. Inmiddels heeft u de leesroosters van
school ontvangen. Het is mooi om dorpsbreed samen met Gods woord bezig te zijn.
Corona
Het coronavirus blijft ons in de greep houden….. De richtlijnen veranderen wekelijks en er lijken weer strengere
maatregelen op komst. Het is fijn dat de kinderen weer naar school mogen als ze verkouden zijn en/of een snotneus
hebben, toch geeft dat ook wel zorgen. Een kind kan het virus meenemen naar school zonder ziek te zijn en zo wel
anderen besmetten. We houden ons zoveel mogelijk aan de hygiëneregels (handen wassen bij binnenkomst) en
proberen 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Er worden ook leerkrachten getest die toch klachten
hebben, gelukkig tot nu toe allemaal negatief.
We hopen en bidden dat we het virus zo uit de school kunnen houden en dat het onderwijs aan de kinderen gewoon
door kan gaan. We vragen aan u of u zelf de richtlijnen in de gaten wil houden als ze in de media verschijnen en
goede afwegingen maakt of uw kind(eren) wel naar school kan/kunnen gaan.
Parro
Ieder jaar hebben we van u goedkeuring nodig voor de AVG-richtlijnen. Dit heeft te maken met het plaatsen van
foto’s op de website of andere sociale media. U heeft dit vorig jaar al ingevuld, maar het kan zijn dat u van gedachte
bent veranderd en dingen wil aanpassen.
Dit aanpassen kunt u zelf doen in Parro bij Instellingen-Privacy. U vinkt daar aan wat u open wil zetten voor uw
kind(eren). Doet u niks, dan blijft het zoals het is. Alvast bedankt voor uw medewerking.
De Boei
Ontmoetingsgroep Samen! …steen voor steen..:
Deze groep is voor kinderen die te maken hebben met gescheiden ouders. Aan de hand van “bouwstenen” praten
we over onderwerpen als, gevoelens bespreken, je wensen uiten, in gesprek met ouders. De groep is vooral bedoeld
om kinderen te laten vertellen over hun ervaringen rondom de scheiding van hun ouders en (h)erkenning te vinden
bij elkaar.
Voor kinderen van groep 2 tot en met groep 8.

Training Voelspriet:
Een training voor kinderen die (hoog)gevoelig en snel overprikkeld zijn. Aan de hand van een boekje kunnen de
kinderen ervaren en ontdekken hoe het te veel voelen en overprikkeld raken bij hen ontstaat en hoe zij er anders
mee kunnen omgaan. Elk kind krijgt zijn eigen boek en werkt hierin.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 tot en met groep 8). De training wordt in het najaar en voorjaar
aangeboden. Informeer bij je IB’er voor de startdatum.
Onze contactpersoon bij De Boei is Prisca Weigand, u kunt haar bereiken op p.weigand@deboeibunschoten.nl
Schoolondersteuner
Dit schooljaar gaan we werken met een ‘Schoolondersteuner’, dit is Karin Ros. Zij werkt bij ons als
onderwijsassistent en heeft een lange ervaring in de zorgverlening. Zij is er om te helpen bij allerlei vragen die u
heeft over school. Weet u waar u alle informatie kunt vinden over de school, weet u welke informatie belangrijk is,
heeft u misschien vragen over opvoeding van uw kind of hoe om te gaan met regels en grenzen, wat is normaal in
een bepaalde leeftijdsgroep, etc. U kunt Karin aanspreken op het schoolplein (op maandag- en donderdagmiddag
na schooltijd) of haar mailen op karin@dearkbunschoten.nl We gaan in de loop van het schooljaar over op een vast
moment in de week wanneer zij beschikbaar is onder schooltijd, dus een soort inloopspreekuur.
Onderwijskundige nieuwsbrief
Over twee weken ontvangt u weer een onderwijskundige nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven vertellen we u waar we
dit schooljaar mee bezig zijn op school en wat we willen veranderen of verbeteren.
75 jaar
Dit schooljaar bestaat De Ark 75 jaar! Op 20 november 1945 is de school officieel opgericht. Alle reden om het te
vieren. Er is een werkgroep ingesteld van AC-leden en leerkrachten. Zij hebben al een aantal plannen gemaakt om
het voor meerdere partijen een feest te maken. De festiviteiten worden over het hele jaar verspreid. U ontvangt
binnenkort de eerste informatie over de de plannen.
Kinderboekenweek
Op 1 oktober start de kinderboekenweek. We geven daar op woensdag 30 september de aftrap voor met de
kinderen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een boekenruilactie. Ook is er weer een
actie van de Bruna om bonnen te sparen en in te leveren bij school. Helaas komt de Bruna vanwege Corona niet op
school om boeken te verkopen. U hoort er meer over.
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28 september - 12 oktober: GSK
9 oktober: gebedsgroep
19-23 oktober: herfstvakantie
26 - 30 oktober: contactweek 2

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)

