
EXTRA NIEUWSBRIEF
JULI 2021

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot dinsdag 31 augustus!

Met vriendelijke groet,
het team van De Ark.

Agenda september
Wanneer Wat

30 augustus Studiedag, alle leerlingen vrij

31 augustus 1e Schooldag 2021-2022

9 september 2021 Informatieavond SO

13 september t/m 17 september Startgesprekken SO en VSO

30 september 2021 Informatieavond VSO

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Eerste schooldag Dinsdag 31 augustus 2021

Herfstvakantie Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede vrijdag en Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije (mid)dagen

Maandag 30 augustus 2021 - Studiedag 1 voor het personeel, alle leerlingen vrij

Vrijdagmiddag 3 december 2021 vanaf 12.30 uur vrij

Vrijdag 24 december 2021 - Extra vrije dag

Dinsdag 1 februari 2022 - Studiedag 2 voor het personeel, alle leerlingen vrij

Vrijdagmiddag 22 april 2022 vanaf 12.30 uur vrij



Vrijdag 10 juni 2022 - Studiedag 3 voor het personeel, alle leerlingen vrij

Woensdag 22 juni 2022 - Studiedag 4 voor het personeel, alle leerlingen vrij

Vrijdag 8 juli 2022 - Extra vrije dag onder voorbehoud

Logopedie op De Ark
We zijn blij u te kunnen melden dat het gelukt is om op het gebied van
logopedie een samenwerkingspartner te vinden met ruime ervaring met
onze doelgroep. Het komende schooljaar gaan wij de samenwerking aan
met logopediepraktijk Spreekvaart. Zij bieden logopedie op school aan.
Indien gewenst kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij de praktijk.
Wilt u dit de komende weken regelen? U kunt aangeven dat het de (nieuwe)
nevenlocatie de Ark betreft. U kunt contact opnemen via de mail
info@spreekvaart.nl of via telefoonnummer 0186-680176.
Voor meer informatie over de praktijk: www.spreekvaart.nl

Lief en Leed
Juf Lianne Brussaard is zwanger van haar derde kindje. Zij start het schooljaar nog in de Bloementuin, maar
zal vanaf medio november met zwangerschapsverlof gaan. In het nieuwe schooljaar zullen we een vacature
eruit laten gaan voor de vervanging van juf Lianne.
Juf Petra van Soest gaat met ingang van het nieuwe schooljaar op De Ark in Middelharnis werken. Dit is pas
deze week rond gekomen. Veel plezier in Middelharnis en bedankt voor je inzet in Oud-Beijerland.

Groepsindeling 2021-2022
Doordat Petra een andere baan heeft, moesten we gisteren onverhoopt de groepsindeling aanpassen. Mede
dankzij de inzet en flexibiliteit van het personeel is het gelukt om het goed op te lossen. Er is een wijziging in
de bezetting Vlindertuin en Bloementuin.

Welke leerkracht staat voor welke groep?
Vlindertuin
leerkrachten juf Aemile Roos ma.di.wo (om de week)

juf Marian Nijssen wo.(om de week) do.vr.ocht.
onderwijsassistenten juf Marian Bal ma.di.do.

juf Naomi Korpel woensdagochtend en vrijdagochtend

Bloementuin
leerkrachten juf Lianne Brussaard ma.di.

juf Els Baartmans wo.do.vr.
onderwijsassistenten juf Naomi Korpel ma.di.

juf Hester Bartels wo.do.vr.

Vogeltuin
leerkrachten juf Anita Yntema ma.di.wo.(om de week)

juf Angelique Bijl wo.(om de week) do.vr.
onderwijsassistent juf Henny Vissers ma.di.wo.do.vr.

VSO
Leerkrachten juf Leonie de Vos ma.di.wo.do. (mentor)

juf Ellen van ‘t Westende ma.do.vr. (mentor)
juf Yvonne Verweij di.wo.
juf Aemile Roos vr.

Onderwijsassistenten VSO
Groen juf Ingrid de Jong ma.di.wo.
Zedemo, techniek en kunstzinnige vorming juf Liselotte van Veller ma.di.do.
Consumptieve techniek juf Natascha Beekmans ma.di.do.vr.
Handel en Economie, Zedemo juf Brigitte van Belle di.do.vr.
Zorg en Welzijn Schoonmaak, Wonen juf Gerdien Post di.wo.vr.

mailto:info@spreekvaart.nl
http://www.spreekvaart.nl

