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Agenda:
6 t/m 10 september:
13 t/m 17 september:
16 september:
28 september:
13 oktober:
15 oktober:
16 t/m 24 oktober:

Kennismakingsgesprekken (zie berichtgeving Parro)
Kennismakingsgesprekken (zie berichtgeving Parro_
Postduif 2
Schoolfotograaf (nadere informatie volgt)
Afscheid juf Magda
Studiedag team
Herfstvakantie

Van de directie:
Start schooljaar
“De kop is er weer af!” De start van het schooljaar is inmiddels een feit. Alle kinderen hebben zo
langzamerhand hun plekje weer gevonden op school. De startactiviteit en informatieavond zijn
goed bezocht en het was fijn om elkaar weer ‘live’ te spreken.
Komende weken staan in het teken van de kennismaking met elkaar. Via Parro kunt u zich
inschrijven voor het kennismakingsgesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij u om ,
samen met uw kind(eren) een korte vragenlijst in te vullen en vooraf via de mail aan de
betreffende groepsleerkracht te sturen. Vanaf groep 4 mogen de kinderen ook aanschuiven bij
het kennismakingsgesprek. We zien uit naar mooie en fijne gesprekken.
In deze eerste weken start elke groep met groepsvormende activiteiten. Tijdens deze
lesmomenten wordt er stil gestaan bij allerlei zaken die belangrijk zijn om een goede start te
maken. Als groep worden er zgn. ‘klasseafspraken’ gemaakt over het gewenste gedrag en wat
we hier met elkaar van verwachten. Op deze manier ontstaat er in elke groep en duidelijke
structuur en werkwijze. Vraag uw kind gerust naar de ervaringen over deze startactiviteiten.

Pensioen Magda
Na ruim 44 jaar werkzaam te zijn geweest in
het onderwijs, waarvan ruim 32 jaar op de
Ark, zal (juf) Magda Tigelaar vanaf 01
november 2021 met vervroegd Pensioen
gaan. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt
aan ons voorbij gaan. Inmiddels zijn een
aantal teamleden al druk doende om een
feestelijke dag te organiseren. Binnenkort
wordt u hier nader over geïnformeerd.
Afgelopen jaren heeft Magda in de functie van Intern Begeleider gewerkt op de Ark. Sinds mei
2019 werkt zij samen met (juf)Janneke Kleijer en hebben zij de coördinatie van de leerlingenzorg
samen verdeeld. Vanaf 01 november zal Janneke de leerlingenzorg voor alle groep en gaan
coördineren en krijgt hiervoor een uitbreiding op haar werkuren. De komende weken zullen
Janneke en Magda zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Oproep beheerder facebookaccount oudervereniging
De Ouderverening van De Ark beheert een
facebook-account. Een aantal ouders zorgen
dat hier regelmatig iets op wordt geplaatst.
Om deze taaklast over meerdere schouders
te verdelen is de OV op zoek naar één of
twee ouders die zich hiervoor willen inzetten.
Voor informatie of aanmelden met u een
bericht sturen naar ov.deark@vivente.nu

Beheerder
gevraagd !

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Hilde Brinkman. Vanaf komend schooljaar zal ik op de Ark de
gymlessen aan groep 1 t/m 8 2 keer in de week komen verzorgen.
Graag wil ik mij even kort voorstellen;
Ik ben 35 jaar oud en ben woonachtig in het centrum van Zwolle. Als moeder van 3
kinderen is er genoeg te beleven in mijn leven.
Sporten, spelletjes spelen en fotografie zijn naast mijn gezin hobby’s waar ik me graag
mee bezig hou.
Met ruim 10 jaar onderwijservaring heb ik nu de overstap van Almere naar Zwolle
gemaakt en kom ik met veel enthousiasme het komende schooljaar de gymlessen hier
verzorgen.

KIES komt graag weer op school
KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van hun
ouders hebben meegemaakt of gaan mee maken.
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk uw kind mee te
laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met andere kinderen te onderzoeken
hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek wa ar je als kind even geen rekening hoeft
te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben het
nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
Moet ik verhuizen?
Krijg ik nieuwe vrienden in de nieuwe buurt ?
Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
Wanneer zie ik papa of mama weer?
Moet de hond ook weg?
Ik moet zo wennen aan de nieuwe partner van….
Wie helpt mij?
Ik kan maar niet wennen aan het wisselen.

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier te
vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het
verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbeter t.
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met
een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee K IES-coaches, de
gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een lotgenotengroep. Bij
Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op school.
Uit evaluatieonderzoek blijkt dat KIES door kinderen hoog gewaardeerd wordt. Kijk voor meer
informatie: www.kiesvoorhetkind.nl
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u uw kind opgeven of nadere informatie inwinnen per mail
bij de Intern Begeleider Magda Tigelaar ; mailadres: magda.tigelaar@vivente.nu.of telefonisch
038-4603258( op dinsdag en donderdag) ; opgave uiterlijk 10 september.
Met vriendelijke groeten,
Joke Wassenaar, Noor van Vliet, Mascha Schram,
de Starre, Alet Lummen

Cathy Terlouw, Danielle Bakker, Karina van

Trefwoord
Startweek (week 34, 35, 36)
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst!
Bijbelverhaal onderbouw: Bartimeüs (Marcus 10, 46-52).
Bijbelverhaal middenbouw: Jij kunt het (Matteüs 5, 13-16).
Bijbelverhaal bovenbouw: Zout en licht zijn voor de wereld ( Matteüs 5, 13-16).
Beginnen (week 35 en 36)
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 35: God begint met de wereld (Genesis 1); God begint met de mensen (Genesis 2, 5 – 25).
Week 36: God en mensen beginnen opnieuw – 1 (Genesis 6, 9 – 7, 16); God en mensen beginnen opnieuw
– 2 (Genesis 8, 15-22 en Genesis 9).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 35: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een mooie tuin om in te wonen (Genesis 2, 4b25).
Week 36: Een gewaarschuwd mens... (Genesis 6
en 7); Een nieuwe wereld en een nieuwe kans
(Genesis 9: 1- 17).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 35: Het verhaal van het begin (Genesis 1
en 2, 1-4); Een prachtige tuin (Genesis 2, 4b-25).
Week 36: Gebroken leven (Genesis 6 en 7); Een
nieuwe aarde (Genesis 9: 1- 17).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand september:
Jorik Hoek (2013)
Joas Broekroelofs (2012)
Lotte Bongaerts (2012)
Tom Huisken (2014)
Dion Snippe (2014)
Bente Meedendorp (2011)
Noraly van Dalen (2010)
Wende Huiskamp (2011)
Julia de Vries (2015)
Teamleden:
20 september:
25 september:

5/6
5/6
5/6
4
4
7
8
6
1/2 A

Kirsten de Jong
Johanna Sluiter

18
19
20
20
22
23
25
25

Lotte van Stiphout (2014)
Isa Hulsebosch (2012)
Seff Beimers (2015)
Sem Wesseling (2014)
Emelie de Bock (2014)
Solaine Oosterwolde (2010)
Emma Blom (2013)
Jurgen Zwetheul (2010)

3B
5/6
3A
4
4
7
5
8

