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Nieuws! 

Voortaan ontvangt u nieuwsberichten die bestemd 

zijn voor de hele school zoveel mogelijk in één 

bericht. De nieuwsbrief wordt minstens één keer per 

maand verstuurd, maar kan ook, indien nodig, vaker 

verstuurd worden. We plaatsen de nieuwsbrief ook 

op onze website, zodat u alles altijd terug kunt 

vinden. Berichten die haast hebben, worden wel 

apart verstuurd. 

 

Prijsvraag 

Bovenaan staat het woordje ‘Nieuws’. Saai, he?  We 

willen alle kinderen vragen om (samen met hun 

ouders/verzorgers) een leukere titel te bedenken. 

Weet je iets? Stuur het dan per e-mail naar juf 

Jacobien (jbuckmann@scoh.nl) of lever het op een 

briefje in bij je eigen juf/meester. Doe dit voor 20 

maart! De prijs is een abonnement(je) op een 

tijdschrift naar keuze! 

 

Wie kan helpen?! -Filmpje 

van de school- 

Wij zouden heel graag een kort, leuk en informatief 

filmpje van onze school willen hebben. Zo kunnen we 

sollicitanten (waaronder de nieuwe directeur) en 

nieuwe ouders laten zien hoe we werken. Is er een 

ouder die handig is met het maken van filmpjes en 

ons hierbij wil helpen? Of kent u misschien iemand? 

Wij horen het graag! In verband met de werving van 

de nieuwe directeur zouden we dit op zeer korte 

termijn willen doen. 

 

 

 

Agenda 

•  5 maart  •  studiedag van 5 maart gaat NIET door;  er is  

gewoon les voor alle leerlingen 

•  8 maart  •  de rapportgesprekken en de datum van 

meegeven rapport zijn verschoven naar de week van 19 

april  

•  20 maart  •  inleveren nieuwe naam voor de 

nieuwsbrief (zie hieronder) 

•  29 maart  •  theoretisch verkeersexamen groep 7/8 

•  1 april  •  paasviering hele school •  oefenmoment 

praktisch verkeersexamen groepen 7/8    

•  2 april  •  Goede Vrijdag -alle leerlingen vrij  

•  5 april  •  Tweede Paasdag -alle leerlingen vrij  
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Bericht over de vrijwillige 

ouderbijdrage van de OR 

Begin februari heeft u een betaalverzoek ontvangen 

van WIS Collect voor de ouderbijdrage. Dit is het 

nieuwe systeem waarmee de ouderbijdrage betaald 

kan worden via iDEAL. Van verschillende ouders 

hebben wij vernomen dat hier een aantal vragen over 

zijn, met name de vraag: Wat wordt er met de 

bijdrage gedaan, vooral in deze corona periode? Hier 

willen wij graag op antwoorden en hopelijk wat 

duidelijkheid bieden. 

 

De ouderraad organiseert elk schooljaar diverse 

activiteiten voor de leerlingen van CBS De Ark. Om 

dit voor uw kind(eren) te kunnen bekostigen vragen 

wij u een jaarlijkse ouderbijdrage. Ondanks alle 

beperkingen vanwege corona hebben de leerlingen 

dit schooljaar toch een mooi sinterklaasfeest kunnen 

vieren met Sint, pieten, cadeautjes en snoepgoed. 

Ook daar waar een activiteit niet door kan gaan, 

proberen wij alternatieven te bedenken, neem 

bijvoorbeeld de kleine attentie rond kerstmis als 

alternatief voor de koek & zopie die wij normaal 

gesproken zouden organiseren voor de ouders die 

wachten op hun kind(eren). Dit schooljaar volgen nog 

diverse activiteiten zoals het paasfeest, het 

Oranjefeest, de sportdagen, de musical van groep 8 

en het slotfeest. Hopelijk is hiermee de 

bovenstaande vraag beantwoord. Mocht u de 

ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt dan 

zouden wij u willen vragen dit alsnog te doen. Wij 

hopen dat wij kunnen rekenen op uw bijdrage! Indien 

u reeds betaald heeft, onwijs bedankt! Wij zullen ons 

uiterste best doen om ook de rest van het schooljaar 

de activiteiten te blijven organiseren.  

 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad 

 

Sportdagen 

De sportdagen zijn anders gepland dan aangegeven in 

de kalender die u van ons gekregen heeft. Daarin 

staat dat ze op 18, 19 en 20 mei zijn, maar het moet 

zijn: woensdag 12, 19 en 26 mei.  

12 mei: groepen 3/4/5 

19 mei: groepen 1/2 

26 mei: groepen 6/7/8 

 

 

 

Corona 

Wij vinden het heel fijn om alle kinderen weer op 

school te hebben! Graag vragen we, in verband met 

de veiligheid, nog aandacht voor de volgende dingen: 

- Houd buiten afstand en ga meteen als u uw 

kind gebracht hebt weer weg 

- De overheid adviseert ouders dringend om 

een mondkapje te dragen, ook op het plein 
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- Het team draagt buiten, als zij de kinderen 

verwelkomen, geen mondkapje. Dit doen wij 

expres, omdat we het belangrijk vinden dat 

kinderen onze gezichten en uitdrukkingen 

kunnen zien 

- Het team draagt binnen (in de gangen en 

andere gemeenschappelijke ruimtes) wel een 

mondkapje. In het lokaal gaat het mondkapje 

af. 

 

Dankuwel voor uw medewerking! 

 

Vragen/opmerkingen 

Als u vragen of opmerkingen heeft, over deze brief of 

over andere dingen, dan horen wij dat graag. 

 

Namens het team, 

 

Jacobien Bückmann 

jbuckmann@scoh.nl 
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