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Agenda: 
 

februari: 

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 
 

De helden van CBS De Ark! 
Al een paar weken staan de kranten er vol van! Onze helden in Beijing, op dit 

moment staat de teller inmiddels al op 15 medailles, een mooi resultaat!  Wat is 

nu eigenlijk een held? Als we er de Van Dale op naslaan komt er het volgende 

uit: een dapper stri jder, iemand die door moed uitblinkt. Dit is wel een beetje 

kort door de bocht. Veel mensen vinden Irene Wüst ook een heldin. Zij heeft 

immers al 5x goud gescoord op verschillende edities van de Olympische 

Winterspelen. Een bijzondere prestatie!  Als school kennen we ook zo’n 245 

helden! Zo is elke leerkracht fan van zijn leerlingen in de klas! Stuk voor stuk 

toppers en unieke kinderen die ons elke keer weer opnieuw veel werkplezier 

bezorgen.  
 

Bij helden denken we al gauw aan de helden van vroeger of andere helden uit de sport. In de 

afgelopen coronatijd is het ook vaak gegaan over helden in de zorg. Mensen die grootse dingen 

hebben gedaan of zich extra hard hebben ingezet voor de maatschappij. Vaak kan je ook een 

held zijn in gewoon doen waar je in gelooft. Jezelf zijn en niet meegaan met de rest. Of nog 

simpeler: je uiterste best doen en vooral jezelf zijn (met de witte pet op!)  
 

Tijdens de dagopeningen in de klas vertellen we ook regelmatig verhalen over een heldendaad. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal in het boek Daniël:  ‘Het volk Israël had geen eigen 

land meer en was meegenomen door bezetters. Ze leefden in ballingschap. Ineens ben je dan 

niet meer de baas over je eigen gebied en moet je luisteren naar een 

andere machthebber. In dit geval was dat Koning Nebukadnezar. Hij was 

een machtig man en maakte een groot beeld van zichzelf waar iedereen 

voor moest knielen. De Israëlieten knielen niet voor het beeld en 

gehoorzamen de koning dus niet, maar blijven trouw aan hun geloof en 

worden gered door een engel. Het waren heuse geloofshelden!   

 

We leren hieruit dat je een held kan zijn als je je vasthoudt aan datgene 

waarin je  gelooft. De Israëlieten zijn helden, omdat ze niet zwichten voor 

groepsdruk. Ze zijn een held omdat ze voor hun eigen idealen staan. Kortom: 

ze zijn standvastig en dat maakt hen helden. Voor de voorjaarsvakantie 

hebben de (meeste) kinderen ook hun rapport ontvangen, hierin is af te 

lezen op welke manier elk kind op zijn/haar niveau een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook iets 

om trots op te zijn en je een echte held te voelen voor het werk wat je hebt geleverd. Als beloning 

mogen we nu even lekker gaan genieten van een weekje voorjaarsvakantie, waarin je even zelf 

mag kiezen wat je gaat doen. Een fijne vakantie week toegewenst 



   

 

   

 

CBS De Ark en Vivente vragen uw mening 

Graag brengen wij in kaart waarom u als ouder gekozen heeft voor De 

Ark. Daarom vragen wij u een korte online-enquête in te vullen. Het 

invullen is geheel anoniem en duurt 3 tot 5 minuten. U kunt de enquête 

slechts één keer per school invullen. 
 

Voor een goed resultaat hebben wij zoveel mogelijk reacties nodig. 

Daarom wint de school die het hoogste percentage reacties heeft een 

zomerse traktatie voor alle leerlingen. 
 

Helpt u ons mee? Ga naar www.vivente-onderzoek.nl en geef uw 

mening! 

 

Lekker lezen en luisteren in de vakantie via E-books of Luisterboeken! 
 

Komende week is het voorjaarsvakantie. Iedereen zal deze week 

op z'n eigen manier invullen. De één blijft lekker thuis en de ander 

zoekt de sneeuw op om te gaan skiën.  Naast het lekker even 

‘niets’ doen is het lezen altijd een nuttige, leuke en ook nog 

leerzame invulling! Naast het fysiek lenen van boeken biedt de 

bibliotheek ook de mogelijkheid om E-books te lenen. Dit kan 

gewoon met je bibliotheekpas! 

 

Vooral de luisterboeken bieden kinderen een mooie gelegenheid 

om op een toegankelijke manier een boek op een afwisselende 

manier te lezen. Bijvoorbeeld door:  het eerste deel van een reeks 

te luisteren en het tweede deel zelf te gaan lezen.  E-books en 

luisterboeken kun je dus GRATIS lenen met je bibliotheekpas . 

Naast de boeken die je uit de bibliotheek meeneemt, krijg je met 

je abonnement ook toegang tot de online Bibliotheek. Als jeugdlid mag je daar elke drie weken 

maximaal 10 e-books en 10 luisterboeken lenen.  Je kunt ze lezen of luisteren via de online 

Bibliotheek-app die je gratis op je telefoon of tablet installeert.  Wil je een e-book lezen? Dit kan 

via de online bibliotheek. De app heet online Bibliotheek en is te vinden in de Appstore en 

Playstore. Hier lees je alles over de app en vind je de links om te downloaden.  Meer informatie is 

beschikbaar via de veelgestelde vragen.  

 

De nieuwe BSO groep van Partou kinderopvang opent zijn deuren! 
Op 10 januari is de nieuwe BSO groep ‘Kombuis’ geopend. Dit vieren we op dinsdag 1 maart van 

16.00 – 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de nieuwe groep te bewonderen in het 

gebouw van CBS de Ark, aan de Gedeputeerdenlaan 47.  
 

De nieuwe BSO-groep biedt opvang aan leerlingen van basisschool de Markesteen en basisschool 

De Ark. De groep heeft een huiselijke uitstraling met allemaal nieuw speelgoed en materiaal. De 

kinderen mogen meedenken met wat ze ’s middags na school willen doen. Een kleurrijke knutsel 

maken, je verkleden als prins of prinses of een spelletje mens-erger-je-niet met je vriendjes. Ook 

heeft de BSO groep veel mogelijkheden om lekker buiten te spelen. 

 
Jij (en jouw ouders) bent (zijn) van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens het openingsfeest 

op 1 maart. Natuurlijk zijn er naast het rondkijken op de groep ook gave activiteiten te doen. Zoals: 

een speurtocht,  een knutseltafel en schminken.  Een hapje en drankje staan  klaar! Kom jij gezellig 

langs met je vriendjes, broertjes en/of zusjes? Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar 

gedeputeerdenlaan45a@partou.nl. Wij hopen jullie dinsdag 1 maart tussen 16.00 – 18.00 uur 

welkom te kunnen heten bij ons openingsfeest. Tot dan! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vivente-onderzoek.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C7baf07459b764fd18a8e08d9efdc1ced%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637804550931438060%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UaXm0eMYt99UOp20z4RTRTATbFH93T3HQS6ufh0wb0A%3D&reserved=0
http://www.onlinebibliotheek.nl/e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app/veelgestelde-vragen.html
mailto:gedeputeerdenlaan45a@partou.nl


   

 

   

 

Typediploma gehaald! 
 

Phileine van der Meulen, Thijmen Visscher, Jurre Eilert, Sara Bloos, Tiemo van den Hoek, Jurgen Zwetheul, 

Fenna Griffioen, Sophie Rienstra, Esmay de Vries, Noraly van Dalen en Maud Woning hebben voor de 

kerstvakantie hun typediploma gehaald! Van harte gefeliciteerd hoor! 

Ze hebben allemaal les gehad van Geja Gerritsen die voorheen hier op school de lessen verzorgde maar 

dat nu vanuit haar eigen huis doet. 

  

Wil uw kind ook leren typen volgens het 10 vingersysteem blind typen, dan kan dit bij Gerritsen 

Opleidingen, locatie Van der Schuerenmarke. Dagdeel en tijdstip wordt in overleg vastgesteld. Er wordt 

gewerkt in groepjes van maximaal 6 kinderen. 

Voor meer info: info@gerritsenopleidingen.nl of bel 038-4605560.  
 

Trefwoord 
 

MEEDOEN (week 8 t/m 10)  

Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of 

afzijdigheid.  
  

Bijbelverhalen onderbouw:   

Week 8/9: Net een beetje anders (Matteüs 5, 1-16); Meedoen aan het feest (Matteüs 22, 1-14).  

Week 10: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13); De kinderen op de markt (Matteüs 11, 16-19).  
  

Bijbelverhalen middenbouw:   

Week 8/9: De berg af en meedoen (Matteüs 5, 1-16); Het grote feest (Lucas 14, 16-24).  

Week 10: Blijf je aan de kant of doe je mee? (Matteüs 11, 16-19); Vijf domme en vijf wijze meisjes (Matteüs 

25, 1-13).  
  

Bijbelverhalen bovenbouw:   

Week 8/9: Wordt het ooit wat? (Matteüs 5, 1-16); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas 14, 16-24).  

Week 10: Een stel kleine kinderen (Matteüs 11, 16-19); Het verhaal van de tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-

13).  
  

 Wij feliciteren alle jarigen in de maand maart: 

 

 

 
 

 

 

 

Teamleden: 
10 maart: Karin Scheurwater 

18 maart: Jenny Pool  

27 maart: Nienke Jutten 

 

 

 

 

4 Veerle Klooster (2015) 3B 15 Sem v.d. Vegte (2015) 3B 

4 Willem Westerman (2016) 1/2 A 15 Sara Vrieswijk (2013) 5 

8 Tom Baltes (2010) 7 16 Sven Jansen (2010) 8 

8 Sam Groenenberg (2011) 7 19 Zara Heyting (2011) 6 

8 Tim Kroeze (2011) 7 21 Hannah Brands (2016) 1/2 A 

11 Tessa Prins (2017) 1/2 A 22 Rens Wessels (2012) 6 

12 Kyra Balk (2016) 1/2 A 25 Thomas van Til (2011) 7 

12 Bram Sloots (2012) 6 28 Luuk van Stiphout (2012) 5/6 

14 Diya Ali (2010) 7 29 Joleyn de Bock (2012) 6 

14 Eliza de Graaf (2015) 3B         

mailto:info@gerritsenopleidingen.nl

