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Agenda: 
6 juli:   musical groep 8 

7 juli:   laatste dag groep 8 

8 juli:   groep 8 vrij 

8 juli:   kennismaken met de nieuwe groep (11.00 – 11.45 uur) 

8 juli:   laatste schooldag voor groepen 1 t/m 7 

9 juli:   1e vrije dag voor de kinderen, begin zomervakantie 

23 augustus:   studiedag team CBS De Ark 

24 augustus:  eerste schooldag nieuwe schooljaar 

27 augustus:  startfeest aanvang 16.00 uur (nadere informatie volgt) 

 

Van de directie: 
Nog een klein weekje school en dan zit het schooljaar 2021 – 2021 er weer op! Wederom een 

bijzonder jaar waarin de coronaperikelen een voorname rol speelden. Dit vroeg bij tijd en wijle 

veel van u en uw kind(eren). Wij zijn ons ervan bewust dat we dit jaar veel van u als ouders hebben 

gevraagd. Tijdens de lockdown heeft u meerdere weken de kinderen thuis gehad en moeten 

begeleiden bij het thuisonderwijs.  

 

Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk geweest. 

Daarnaast hebben we een beroep op u moeten doen 

als we een groep onverwacht niet op school konden 

ontvangen wegens ziekte van een collega of zelfs ziekte 

van een vervanger. Ook op die dagen was uw kind thuis 

en moest er iets geregeld worden. Toch heeft u dit 

gedaan en we danken u hartelijk voor de opvang die u 

thuis heeft verzorgd. Laten we hopen dat de opvang 

door een lockdown niet meer nodig is. Opvang door 

gebrek aan personeel zal helaas ook volgend jaar nog 

wel eens voorkomen. Het aantal beschikbare vervangers 

is en blijft nog erg klein.  

Laten we in deze tijd de positieve dingen ook niet 

vergeten. Als directeur heb ik in mijn eerste schooljaar 

veel goede contacten opgebouwd met leerlingen, 

ouders en leerkrachten. Ik kijk dan ook met heel veel 

plezier terug op mijn eerste werkjaar op CBS De Ark. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Maar nu eerst zomervakantie. Een periode van uitrusten, 

ontspannen en afstand nemen. Dat doet iedereen op 

zijn of haar eigen wijze. Even lekker genieten van de vrije 

tijd, geen wekker, geen huiswerk etc. 

 

Ik wens u en jou, namens het hele team van CBS De Ark, een hele mooie zomervakantie en we 

hopen dat u kunt genieten van uw zomervakantieplannen.  

 

Dinsdag 24 augustus hopen we alle leerlingen weer veilig en gezond op school te ontmoeten.  



   

 

   

 

Calamiteitennummer: 
Natuurlijk gaan we vanaf donderdag 08 juli 

lekker genieten van een welverdiende 

zomervakantie.  Toch kan het voorkomen dat er 

in de vakantie onvoorziene zaken gebeuren die 

belangrijk zijn om aan de school te melden.  Bij 

calamiteiten of andere bijzondere 

gebeurtenissen kunt u contact opnemen met 

meester Robertjan.  Hij is bereikbaar op het 

volgende telefoonnummer: 06 – 363 633 69  
Of via  de mail: robertjan.dewilde@vivente.nu   

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 - 2022: 
Op 02 juni heeft de Medezeggenschapsraad in haar vergadering 

positief geadviseerd ten aanzien het vakantierooster en de planning 

van de extra vrije lesdagen voor de leerlingen. Tijdens deze lesvrije 

dagen werkt het team aan professionalisering en schoolontwikkeling. 

Over deze inhoud zullen we u aan het begin van het nieuwe schooljaar 

informeren. Wel kunnen we alvast de extra vrije dagen aan u 

doorgeven: 

Vrijdag 15 oktober 2021 / Maandag 22 november 2021 / Maandag 10 januari 2022 / Vrijdag 18 

februari 2022 / woensdag 16 maart 2022 en vrijdag 8 juli 2022.  

Tevens zijn alle kinderen op 3 en 24 december om 12.30 uur vrij.  

 

Vrijdag 15 juli 2022 (officiële laatste schooldag) wordt gereserveerd als calamiteitendag. Mocht 

deze in de loop van het schooljaar niet worden ingezet,  begint de zomervakantie voor alle 

leerlingen op donderdag 14 juli 2022 om 14.30 uur.  

 

Vanuit de MR 
 

Afscheid Dianne Muis 

Bij de laatste MR-vergadering van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van onze 

voorzitter Dianne Muis. Dianne is 8 jaar lid van de MR geweest, waarvan 7 jaar als voorzitter. 

Haar bevlogenheid, kennis en kunde gaan we missen en we willen haar enorm bedanken voor 

haar inzet de afgelopen jaren. Tijdens de vergadering werd Dianne verrast met een mooie bos 

bloemen en een waardebon voor Salute. 

 

Dianne wordt in de MR vervangen door Thomas Bouter. Joost Eggink neemt de voorzittershamer 

over. Ondanks haar vertrek blijft Dianne nog verbonden aan de MR, want ze is komend 

schooljaar nog actief in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Vivente.  

 

Dianne, nogmaals hartelijk dank! 

 

De MR  

----------------------------------------------------- 

 

Hallo ouders, 

 

Na 8 jaar neem ik afscheid van de MR. Ik heb mij met veel plezier ingezet voor alle kinderen.   

De diverse onderwerpen en de samenwerking met verschillende (interim) directeuren waren 

leerzaam en interessant. 

  

Namens de Ark blijf ik nog een jaar betrokken bij de GMR van Vivente en zal dus nog nauw 

contact hebben met de MR. U kunt mij daarvoor bereiken via ark.gmr@vivente.nu. 

 

Ik wens de MR veel plezier en succes met hun werk in de toekomst. 

  

Hartelijke groeten, Dianne Muis 

mailto:ark.gmr@vivente.nu


   

 

   

 

Uit groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

Je leven is als een game en jij bent de controller!  

 

Twaalf weken lang ben ik, Marloes van Vilsteren, met Rens, Jelmar en Lucas uit groep 5 bezig 

geweest met het boek ‘Superkrachten voor je hoofd’.  

Het boek bestaat uit 15 hoofdstukken waarvan we er 11 samen behandeld hebben. We hebben 

gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals fantasie, aandacht, gewoontes, concentreren, 

gedachten, eerlijkheid, emoties en het leren omgaan met pesters.  

 

De jongens hebben wekelijks met het boek gewerkt en mooie dingen geleerd en toegepast: 

 

je laserstraal inzetten: focussen op iets anders in plaats van reageren op niet leuke dingen.  

Pestgedachten omzetten in supportersgedachten: “Ik kan het niet!” naar “Ik heb het nog nooit 

gedaan, ik denk dat ik het wel kan!”  

Youtube filmpje afspelen in je hoofd om rustig te worden.  

Hoe kan ik reageren als ik gepest word? Wees het overal mee eens en zeg overal heel rustig en 

vrolijk ja op. En maak de ander complimenten.  

 

Wat heeft ons geholpen: 

 

Rustig blijven 

Iets wat je irritant vond, je geleerde skill gebruiken zodat je op een goede manier sneller je zin 

krijgt. 

Lege roeiboot, was het de moeite waard om boos te worden? Of is het een lege roeiboot? 

ik zet regelmatig mijn laserstraal in. 

 

Lucas: pestkop- en 

supportersgedachten hebben mij 

goed geholpen. 

 

Rens: ik ben beter geworden in 

gamen omdat ik mijn laserstraal 

inzet. 

 

Jelmar: ik heb veel dingen 

gebruikt, maar of het mij echt 

heeft geholpen weet ik niet zo 

goed.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand juli: 
 

1 Jason Jacobs (2016) 1 15 Morris Werff (2015) 3 

1 Julia Koot (2011) 6 16 Niels Schoonewelle (2012) 4 

2 Sara Bloos (2010) 7 17 Loïs Schenk (2016) 1 

2 Kjell Breukelman (2012) 4/5 19 Nóra Klein Heerenbrink (2012) 4/5 

2 Sanne Huitema (2016) 1 19 Leeyam Teunisse (2014) 2 

2 Romaysha Tijssen (2014) 2 19 Jesse Withaar (2012) 4/5 

5 Jaylen van der Vegt (2011) 5 21 Linde Holterman (2010) 7 

7 Desmond Pawironadi (2015) 3 24 Roos Franken (2016) 1 

8 Devi de Boer (2013) 2 25 Koen Lubbers (2013) 4 

8 Jowi de Boer (2013) 2 27 Mats Klooster (2013) 4 

13 Elin van der Sterren (2016) 1 28 Lotte Rienstra (2012) 4/5 

14 Giairo Justiana (2014) 3 30 Cyrella Gerrits (2015) 3 

14 Timon Zwetheul (2014) 2 31 Isabella de Vries (2011) 5 

15 Manel Groenenberg (2012) 5         

                

 

Teamleden: 

 

24 juli:  Ineke Askes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 
 

Beginnen (week 27 en 28) 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 27: God begint met de wereld (Genesis 1); God begint met de mensen (Genesis 2, 5 – 25). 

Week 28: 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 27: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een mooie tuin om in te wonen 

(Genesis 2, 4b-25). 

Week 28: Een gewaarschuwd mens... (Genesis 6 en 7); Een nieuwe wereld en een nieuwe kans 

(Genesis 9: 1-17). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 27: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een prachtige tuin (Genesis 2, 4b-25). 

Week 28: Gebroken leven (Genesis 6 en 7); Een nieuwe aarde (Genesis 9: 1 -17). 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Leuk voor in de vakantie! 

 
https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=CFoHj7cKVEPqv8OWfJZllhd5mcLg6JpSm7 q

MR3drlCXrhmgFldovxINJ8PCy_pglhaFx0GPRRfSY5YSxrccIAq8MJqGEZYFQ2S  

 

Vakantieboekjes voor groep 3 tot en met 7 met leuke opdrachten, spelletjes en verhaaltjes om 

zelf uit te printen. 

 

https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=CFoHj7cKVEPqv8OWfJZllhd5mcLg6JpSm7qMR3drlCXrhmgFldovxINJ8PCy_pglhaFx0GPRRfSY5YSxrccIAq8MJqGEZYFQ2S
https://edu.malmberg.nl/optiext/optiextension.dll?ID=CFoHj7cKVEPqv8OWfJZllhd5mcLg6JpSm7qMR3drlCXrhmgFldovxINJ8PCy_pglhaFx0GPRRfSY5YSxrccIAq8MJqGEZYFQ2S

