2. SCHOOLJAAR 2020-2021: JAARROOSTER EN ADRESSEN
Basisschool De Ark
Burgemeester Kooimanweg 1
1711 KK HENSBROEK
tel: 0226-452072
e-mail: directie.deark@skowf.nl
website: www.skowf.nl/site/deark
De schoolgids is te lezen op de website van onze school via de menu button:
Onze school - Schoolgids.

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN
De vakanties:
● Zomervakantie 2020
● Herfstvakantie
● Kerstvakantie
● Voorjaarsvakantie
● Pasen
● meivakantie
● Hemelvaart
● Pinksteren
● Zomervakantie 2021

vrijdag 3 juli t/m zondag 16 augustus 2020
zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober
vrijdagmiddag 18 december t/m zondag 3 januari
zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
vrijdag 2 t/m zondag 5 april
zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
donderdag 13 en vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
vrijdag 9 juli t/m zondag 22 augustus 2021

Vrije dagen: (studiedagen voor het team)
● Vrijdag 19 februari 2021
● Maandag 21 juni 2021
Vrije middagen: (studiemiddagen voor het team)
● Woensdag 23 september 2020
● Dinsdag 24 november 2020
● Donderdag 10 juni 2021
Overige data:
Op de website treft u de jaarkalender aan. Op één overzicht treft u alle activiteiten aan voor
een heel jaar. Aanpassingen worden gedurende het jaar verwerkt. Voor een actueel
overzicht van aanstaande activiteiten is het raadzaam Ark-Nieuws te lezen.

SCHOOLTIJDEN
Over de schooltijden wordt iedere 4 jaar een door de MR geïnitieerde meningsvormende
enquête gehouden. Op basis hiervan zijn de schooltijden per augustus 2020 aangepast.
Kinderen gaan 5 dagen per week naar school van 8:30 -14:00 u.
Als er een studiemiddag is, zijn de kinderen om 12:00 u. uit.
Incidenteel kunnen i.v.m. bijzondere activiteiten de schooltijden aangepast worden. U
ontvangt hier tijdig bericht over.
GYMNASTIEKTIJDEN / SCHOOLZWEMMEN
Gymnastiek
Maandag:
Donderdag:

groep 3, 4-5 en 6-7-8
groep 3, 4-5 en 6-7-8

Alle groepen, uitgezonderd groep 1-2, gaan twee keer per week naar de gymzaal. We
adviseren u om de kinderen gymschoenen te laten dragen omdat ze anders gevaar lopen
infecties aan hun voeten te krijgen. We verwachten dat de kinderen gymkleding bij zich
hebben. Ze mogen niet gymmen in de kleding die ze ook in de klas dragen. Het is ook
verstandig om op deze dagen sieraden thuis te laten.
Indien er buiten gegymd wordt, ontvangt u in het weekend ervoor een bericht van de
vakleerkracht.
Er wordt bij ons op school niet gedoucht na de gymles. Wij zouden dit uit hygiënisch
oogpunt liever wel doen maar vanwege tijdgebrek is dit niet haalbaar. Omdat de gymzaal
niet naast onze school staat zijn we al veel tijd kwijt met het heen en terug lopen.
Schoolzwemmen
In de even weken, op de vrijdagochtend, gaat een groep schoolzwemmen in De Goorn. Het
vervoer gebeurt middels een touringcarbus.
In het jaaroverzicht en in Ark-Nieuws leest u wanneer welke groep zwemt.
Wanneer een groep gaat zwemmen, vervalt de gymles die donderdag.

NIEUWSBRIEF
Ark-Nieuws, onze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. Deze wordt automatisch
toegestuurd via Parro aan alle ouders. Wilt u dat ook anderen deze ontvangen, dan kunt u
dat melden bij Jitske Boots of Frank Knijn.

GROEPSVERDELING
Groep 1-2a:

Keshia Kolleman op maandag, dinsdag en vrijdag
Margret Huiberts op woensdag en donderdag

Groep 1-2b:

Mirella Molenaar op maandag en dinsdag
Joke Knijn op woensdag, donderdag en vrijdag (een aantal
woensdagen neemt Celine Lammerse waar)

Groep 3:

Annemieke Schuit op maandag, dinsdag en woensdag
Lotte Schuijt op donderdag en vrijdag

Groep 4-5:

Trudie Klaver op maandag, dinsdag en woensdag
Celine Lammerse op donderdag en vrijdag
‘s Morgens is Marta van der Voort werkzaam als onderwijsassistent
in de klas

Groep 6-7-8 :

Jenny van der Werff en Melissa de Nijs op maandag t/m vrijdag

Een aantal dagen per jaar kan er een vervangende leerkracht in de klas zijn (vanuit het eigen
team)
Directie
De directeur is Frank Knijn. Hij is in principe aanwezig op maandag tot en met donderdag,
maar omdat hij ook op bovenschools niveau taken heeft, is hij niet altijd beschikbaar. Het is
raadzaam vooraf een afspraak te maken als u hem wilt spreken.
Bij afwezigheid van de directeur zijn Trudie Klaver, Jeanine Appelman of Jitske Boots
aanspreekpunt binnen de school.
Intern begeleider
Aanwezig op maandag en donderdag (om de week):

Jeanine Appelman

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Maandagmiddag:

Celine Lammerse

Conciërge
Aanwezig op donderdag en vrijdag:

Jitske Boots

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Directie
Frank Knijn
Bij afwezigheid van de directie:

0226-452072
Trudie Klaver, tel. 0226-453168

Medezeggenschapsraad
Contact met de MR-leden is te leggen via: mr-leden.deark@skowf.nl
Oudergeleding:

Janneke Lutgerink,
Martijn Klok,
vacature

Personeelsgeleding: Trudie Klaver
Melissa de Nijs
Lotte Schuijt
Oudervereniging

Bankrek.nr. NL44 RABO 0327 7010 56 t.n.v. Oudervereniging De Ark

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Esther Molenaar,
Rick Schaap,
Patrick Dekker

Leden:

Esther Smal
Wendy Vlaar
Jose Schipper,
Chantal Zwagerman,
Esther Buskermolen,
Jenny van der Werff

Verkeerscommissie
Jeroen Bruins
Maaike Wever
John Smits
Joke Knijn
Leerkracht

Leerkracht

