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Studiedag team, alle kinderen zijn nog vrij!
Eerste schooldag voor de leerlingen in 2022
Muzieklessen MEC onderbouw
Gebedsgroep (groep 5)
MR vergadering
Postduif 9
Muzieklessen MEC bovenbouw

Van de directie
De afgelopen weken reed ik vaak weg van huis toen het nog echt heel donker was , toch was het
niet extreem vroeg in de ochtend en als ik weer huiswaarts ging (ook dit was niet extreem laat)
merkte ik dat het eigenlijk al een tijdje donker was. Je zou ook kunnen zeggen: “de dagen zijn
‘korter’ geworden!” Een grappige gedachte, want kennelijk wordt een dag op deze manier
geassocieerd met licht. Het donker staat dan symbool voor de nacht. Op de één of andere manier
hebben mensen in deze donkere tijden behoefte aan meer licht en gezelligheid.
We gaan richting het kerstfeest; een feest van licht en hoop waarin we weten dat het Koningskind
zal stralen in het licht!
Het donker kan ook symbool staan voor negatieve dingen: een donker hart (boos, verdrietig,
bang) of een situatie waarin het ‘donker’ voor je is. Hoe kom je daaruit? Wie heb jij nodig en/of
wie kan jij zijn voor anderen? Vraag je om hulp en/of bied jij je hulp aan? Gelukkig hebben we op
school de afgelopen weken weer mogen ervaren dat de school een grote bron van hoop en licht
is door: de betrokkenheid van ouders, flexibele inzet van leerkrachten en de heerlijke glimlachen
en positieve opmerkingen van leerlingen die elke dag weer stralen in het licht! In het kader van
het stralende licht schoot mij een kerstlied in gedachten dat in mijn basisschooltijd veel gezongen
werd, maar nu ook nog veelvuldig is te horen. Met deze tekst wil ik mijn bijdrage afsluiten en
iedereen hele fijne feestdagen & een gezond en hoopvol nieuwjaar toewensen. Geniet van deze
vakantie en tot 11 januari 2022!
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn
Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde leed en droefenis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Link naar muziek: https://youtu.be/NEnI7qv0Y0E

Afscheid
Na ruim 44 jaar kwam er woensdag 14 december
dan toch het moment dat ik echt afscheid kon
nemen van mijn geliefde onderwijsbaan, de tijd om
een punt te zetten. Het is een gedenkwaardig
afscheid geweest, mede door de Corona perikelen
werd het een afscheid in gedeeltes. Daardoor heb
ik ook op en top van alles kunnen genieten!!

die

veel

liefde

Vanaf de lagere school was voor mij een baan in het
onderwijs mijn grote droom. Juf wilde ik worden, net zo
eentje als mijn juf uit klas 2! Dat was juf Rie Harsema,
voor
de
kinderen
had.

Ooit ben ik als leerkracht begonnen in Uithuizermeeden,
helemaal
in
het
noorden
van
Groningen.
De jaren vlogen voorbij. Na ruim 10 jaar kwam mijn prins op het
witte paard voorbijrijden: ik leerde Henk kennen en besloot een
baan in Zwolle te zoeken. Mijn droombaan heb ik eerst
voortgezet op de Matenburcht en nu al ruim 32 jaar, de helft van
mijn leven, op CBS De Ark: eerst als groepsleerkracht, daarna
remedial teacher en vervolgens als intern begeleider. Een zeer
afwisselende, leerzame, uitdagende en boeiende taak. Ik heb
vele wisselingen van leerkrachten, directeuren en intern
begeleiders meegemaakt. Ik laat CBS De Ark laat ik met een
warm gevoel achter. Iedere dag heb ik gemerkt dat ik fijne
mensen in mijn omgeving had waar ik mee heb mogen
samenwerken: kinderen die me iedere dag weer blij
maakten met hun glimlach bij het binnen komen, in de gang
of in de groep; collega’s waarmee ik altijd met veel plezier
heb samengewerkt; en ouders/verzorgers waarmee ik
samen heb mogen zoeken naar wat het beste was voor hun
zoon/dochter, soms een emotionele ontdekkingstocht. Dat
ik van al deze mensen afscheid heb genomen, vervult mij
met weemoed. Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle
dingen die ik
leerde van jullie, het vertrouwen, de gezelligheid en de goede
sfeer, het delen van lief en leed. Uiteraard wil ik ook bedanken
voor de mooie woorden, ontroerende kaarten, persoonlijke
attenties en…. voor het fantastische cadeau dat ik heb
gekregen tijdens de prachtige afscheidsdag met de kinderen:
een heel fijn gouden kettinkje met hangertje en oorknopjes. Bij
het dragen zal ik zeker vaak aan de Ark-kinderen denken! Nu
is de tijd aangebroken dat ik een punt ga zetten, enigszins met
pijn in mijn hart, maar het is goed zo! Er komt nu meer tijd voor:
familie, vrienden, hobby’s en vrijwilligerswerk. Nogmaals
hartelijk dank voor ALLES! Ik wens u al het goede en Gods zegen! Lieve groet, (Juf) Magda Tigelaar.

Inzet NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs)
Aan het begin van dit schooljaar hebben we
als team vastgesteld op welke manier we
aandacht willen besteden aan specifieke
activiteiten die een positieve bijdrage leveren
aan de (mogelijke) knik in de ontwikkeling die
is ontstaan bij de leerlingen op De Ark in de
afgelopen bijzondere lesperiode. Tijdens de
lockdown en quarantaineperiodes hebben we
zo goed als mogelijk ingezet op het geven van
les. Na een uitgebreide analyse op de
leeropbrengsten hebben we geconstateerd
dat het verschil in lessituatie ervoor heeft gezorgd dat de automatiseringsprocessen binnen de
vakken: lezen, spelling en rekenen minder hard gegroeid zijn , dan als er onder normale
omstandigheden onderwijs was gegeven. Op CBS De Ark is (kort samengevat) gekozen voor de
volgende interventies welke passen binnen deze maatschappelijke opdracht om op een zo’n goed
mogelijke manier kwalitatief goed onderwijs te bieden voor ieder kind:
• Inzet leerkracht NPO en onderwijsassistenten om specifieke interventies/instructies en begeleiding te
verzorgen aan leerlingen in groep. Dit betreft specifiek de inzet van meester Jan Martin, juf Feikje,
juf Jenny, juf Elisa en juf Marjolein;
• Inzet op externe expertise en opleidingen voor leerkracht op CBS De Ark, met als doel de eigen
kennis en vaardigheden te verhogen en daarmee de kwaliteit van onderwijs dat we geven aan de
leerlingen. Hierbij kunt u denken aan: inrichting Leerteams, Scholing Kanjertraining, Scholing rekenen
didaktiek, opleiding rekenexpert en het optimaliseren van de vakken: Taal, Spelling en Lezen;
• Aanschaf van materialen die voorwaardelijk zijn om de beoogde ontwikkelingen bij leerlingen te
kunnen
realiseren. (oa. materialen Kanjertraining, Chromebooks,
nieuwe
materialen
voor
basisvakken zoals: leesboeken en rekenmaterialen)
Bovenstaande activiteiten zijn omgezet in een financieel overzicht. Deze is in de MR-vergadering
van november 2021 besproken. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoudelijke
activiteiten en de bijbehorende begroting .

Van de MR
Beste ouders/verzorgers,
Al voor de start van dit schooljaar zijn wij gestart: de
Medenzeggenschapsraad van de Ark. Als afvaardiging
van leerkrachten en ouders overleggen we met elkaar
om samen tot een goed advies te komen rondom het
beleid van de school. Ondanks deze roerige tijden hopen
we op een mooi schooljaar met elkaar voor alle kinderen,
ouders en leerkrachten. Voor nu een hele fijne vakantie,
prettige feestdagen en een goed, gezond nieuw jaar! Een
warme groet namens de MR, Joost Eggink, Corrie
Bijsterbosch, Thomas Bouter, Marloes de Vries, Johanna
Sluiter, Marije Baan. Mail: mr.ark@vivente.nu

Trefwoord
GROEIEN (week 2 t/m 4)
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat
groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: Johannes vraagt wie er meedoet (3, 1-16); Jezus laat zich dopen (Lucas 3, 15-22).
Week 3: Jezus in de woestijn (Matteüs 4, 1-11); Jezus zoekt vissers van mensen (Marcus 1, 14-20).
Week 4: Jezus geneest een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Een kind in het midden (Lucas 9,
46-48).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Een nieuw begin (Lucas 3, 1-17); De doper (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13); We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30).
Week 4: Mensen of regels? (Marcus 3, 1 – 6); Een visser vertelt (Lucas 5, 1–11).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Kopje onder (Lucas 3, 1-17); Johannes doopt Jezus (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14-30).
Week 4: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1 – 6); Hoe het is begonnen (Lucas 5, 1–11)

Kerstbomenactie 2022
Oude bomen vangen veel winst!
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 5 januari en woensdag 12 januari 2022?
Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst!’
georganiseerd.
Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden gestoken. We
hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de straten schoon en het is
goed voor het milieu!
Doe mee!
Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 5 januari en woensdag 12 januari
kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde kerstboom
krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen
in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle.
Inzamelpunten
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 5 januari en woensdag 12 januari van 13.00 - 16.00
uur bij de volgende inzamelpunten:
Zwolle-Zuid
Oude Deventerstraatweg, onderkomen ROVA
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen
Parkeerplaats S.V.I.
Stokmeesterslaan, bij de scholen
Schellerallee

Wij feliciteren alle jarigen in de maand januari:
Stef Blom (2012)
Hidde Groothuis (2013)
Sophie Rienstra (2010)
Rachelle Timmermans (2010)
Daan Sloots (2015)
Ilse Aagtjes (2011)
Livia van het Hul (2015)
David Landman (2011)
Eloïse Unij (2011)
Joey Wijs (2014)
Teamleden:
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Marjolein Oosterink
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Betti Klein Heerenbrink (2014)
Anne-Wieke Jongedijk (2011)
Laurens Visscher (2014)
Ivar Bod (2014)
Rozemarijn Kuipers (2012)
Chloë-Ann Heuvel (2014)
Joël Withaar (2015)
Jarah Bom (2016)
Levi Lenferink (2013)
David Mol (2012)
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