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Agenda: 
 

februari: 

10 februari:  Muzieklessen MEC onderbouw 

11 februari:  Gebedsgroep (groep 1/2B) 

17 februari:  Leerlingen krijgen 1e rapport mee naar huis 

17 februari:  Muzieklessen MEC bovenbouw 

18 februari:  Studiedag team, alle kinderen zijn vrij  

21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 

 

maart: 

01 maart:  Rapportgesprekken (avond) 

01 t/m 11 maart Rapportgesprekken op de middagen 
 

Van de directie 
Aan het eind van deze week ligt de eerste helft van het schooljaar weer achter ons. Januari is 

voor ons een maand om de balans op te maken na een half jaar onderwijs geven. We nemen 

verschillende toetsen af om te zien welke ontwikkeling kinderen hebben doorgemaakt. Deze 

gegevens leggen we naast onze eigen observaties. Het is mooi om te zien dat kinderen een 

groei doormaken ten opzichte van zichzelf. Soms blijft die groei wat achterwege, dan gaan we 

op zoek naar hoe dit komt en wat er in de komende onderwijsperiode nodig is. We bereiden de 

rapporten voor en gaan met U in gesprek over hoe we vinden dat het met uw kind(eren) gaat.  

 

Samen kijken we vol verwachting vooruit. In een tijd waarin we soms veel hollen en vliegen is het 

goed je als school af te vragen, waar staan we nu en waar gaan we naar toe? Zo kijken we in 

deze maand ook naar de ontwikkeldoelen die we ons als team hadden voorgenomen voor dit 

schooljaar. De impact van corona en een lerarentekort maakt dat we prioriteiten moeten stellen 

en dat vinden we enorm moeilijk! Want als je met kinderen werkt dan is alles wat nog beter en 

mooier kan belangrijk en daaraan wil je eigenlijk geen concessies doen. 

 

In de natuur en de bijbehorende jaargetijden zien we eigenlijk 

hetzelfde. In de winter maken we vaak de balans op en kijken 

we uit naar de lente. Het is een hoopvolle gedachte dat wat 

nu nog stil lijkt te staan in de natuur, volop in beweging en 

ontwikkeling is. Straks mogen we samen genieten van de 

nieuwe groei en bloei die zichtbaar wordt.  

 

Hoop biedt hierbij een belangrijk houvast. Een belangrijke 

basis die past bij onze Identiteit. Hoop draagt bij aan 

veerkracht en dat is iets wat we onze kinderen graag mee 

willen geven. In alles wat er op hen af komt,  willen we ze 

leren om veerkrachtig te zijn.  Dat oefenen we met elkaar 

iedere dag opnieuw, doet u mee? 

 

 

 



   

 

   

 

Verkeerssituatie tijdens brengen en halen van de kinderen: 
Voor alle ouders, in het bijzonder de ouders die hun kind brengen via 

de ingang van het kleuterplein/gebouw van Partou, doen we in deze 

Postduif een oproep om de weg (Gedeputeerdenlaan)voor onze 

school niet als parkeerplaats te beschouwen. Dit belemmert de 

doorstroom en daardoor ook de verkeersveiligheid van onze kinderen.  

We zien het allerliefste dat zo veel mogelijk gezinnen lopend of op de 

fiets naar school komen. Maar als u uw kind met de auto afzet, doe 

dit dan niet vlak bij de ingangen van de school of op de openbare 

weg, maar rijd iets verder, zodat iedereen overzicht heeft als ze 

oversteken en daardoor veilig aan kunnen komen. Komende periode 

zullen we hier als school op gaan toezien en als het nodig is op enkele 

ochtenden de wijkagent er bij inschakelen.  

 

Verplaatsen uitgifte rapport en rapportgesprekken: 
Afgelopen periode hebben we in veel groepen te maken gehad 

met afwezigheid van leerlingen. Hierdoor hebben we nog niet alle 

methodeonafhankelijke toetsen (CITO) af kunnen nemen. Om 

leerkrachten nog enige ruimte te geven om deze toetsen af te 

nemen en deze gegevens te verwerken in de rapporten, hebben 

we besloten het rapport op donderdag 17 februari mee te geven. 

De rapportgesprekken zullen in de eerste twee weken na de 

voorjaarsvakantie worden ingepland. Over de inschrijving en 

invulling van de gesprekken ontvangt u volgende week meer 

informatie via Parro. De avond waarop gesprekken worden 

ingepland, blijft wel op 01 maart 2022 staan.  

 

Afscheid meester Erwin: 
Nog twee weken en dan zal Meester Erwin Ensing 

afscheid nemen van CBS De Ark. Hij is nu nog meester van 

groep 8 en voert enkele directietaken uit omdat meester 

Robertjan tot 1 februari 2022 enkele waarnemende 

directietaken op de Ichthus uitvoerde. Vanaf 01 maart zal 

meester Erwin als directeur aan het werk graan op 

Basisschool de Uilenhorst in Wezep.  

 

Natuurlijk vinden wij het als school erg jammer dat hij De 

Ark gaat verlaten. Tegelijkertijd gunnen wij hem ook deze 

mooie kans en stap in zijn onderwijs carrière! Via deze 

Postduif bedanken we meester Erwin alvast voor hetgeen 

hij heeft betekend voor de leerlingen, ouders en 

collega’s.  

 

Meester Erwin zal in de week voor de voorjaarsvakantie  

afscheid nemen van de leerlingen in groep 8. Op 

woensdagmiddag is er van 12.30 – 13.00 uur gelegenheid 

hem gedag te zeggen. Als het weer het toelaat, zullen 

we dit op het plein voor de ingang van groep 8 organiseren, anders verplaatsen we dit naar de 

centrale hal bij de hoofdingang. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen.  

 

Van de OV (OuderVereniging CBS De Ark) 
De afgelopen periode heeft de OV meerdere activiteiten ondersteund, zoals sinterklaas en het 

kerstfeest. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is geld nodig.  

Intussen hebben al meerdere ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Bedankt hiervoor. Als u 

gekozen heeft om deze ouderbijdrage zelf over te maken en dit nog niet gedaan heeft, vragen 

wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt het bedrag van € 27,50 per schoolgaand kind 



   

 

   

 

overmaken op rekeningnummer NL 45 INGB 0004 5318 26 

t.n.v. Oudervereniging de Ark ovv de naam van uw 

kind(eren). Wanneer u een machtiging heeft afgegeven 

en het geld is nog niet van uw rekening afgeschreven, zal 

dit gebeuren in de eerste week van maart (week 9). 

Hierbij zal rekening gehouden worden met het aantal 

maanden dat uw kind(eren) naar school gaan. Mocht u 

geen machtiging hebben afgegeven, maar dit toch 

graag alsnog willen doen kunt u een 

machtigingsformulier ophalen bij Marian Akkerman of per 

mail aanvragen  marian.akkerman@vivente.nu 

 

Trefwoord 
In alle groepen wordt de methode Trefwoord gebruikt. Gedurende 

enkele weken staat één thema centraal. Met behulp van deze 

“Leefthema’s” worden de belevingswereld van het kind in de 

hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving en die van 

de Bijbel aan elkaar gekoppeld. De thema’s die de komende 

periode centraal staan zijn:  
 

BEWONDEREN (week 5 t/m 7) 

Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot 

verwondering. Over wat bewondering van mensen kan betekenen. Over 

het wonder van het kleine en kwetsbare. 
 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 5: Jezus loopt over het water (Matteüs 14, 22-33); Veel te veel (Marcus 6, 30-44). 

Week 6: De commandant bewondert Jezus (Matteüs 8, 5-13); Geeft Joël alles weg? (Matteüs 19, 16-22). 

Week 7: Een mosterdzaadje (Matteüs 13, 31-32); Jezus keert alles om (Matteüs 5, 38-41). 
 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 5: De storm op het meer (Lucas 8, 19-25); Genoeg voor iedereen (Matteüs 14, 13-21). 

Week 6: Joas de Rijke (Lucas 18, 18-25); Een goed mens (Lucas 7, 1-10). 

Week 7: Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Het mosterdzaadje (Lucas 13, 18-19). 
 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 5: Lopen over water (Marcus 6: 45-56); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14, 13-21). 

Week 6: Veel te moeilijk (Lucas 18, 18-25); Zorgen om de slaaf van een Romeinse officier (Lucas 7, 1-10). 

Week 7: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-41); Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19). 
 

       

 

mailto:Marian.akkerman@vivente.nu

