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Agenda:
20 t/m 22
22
23
24 apr t/m 9
13 t/m 16

apr:
apr:
apr:
mei:
mei:

Centrale eindtoets groep 8
Muziekles groep 1 t/m 4
Koningsspelen (onder voorbehoud)
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaartsweekend

Van de directie:
Meivakantie:
Nog een weekje en dan begint de meivakantie! Lekker twee weken genieten van de zon en de
vrije tijd! Het is fijn om de constateren dat de school deze afgelopen periode “gewoon” open is
geweest. Toch moet eens de eerste keer zijn en moest er toch een groep in thuisquarantaine.
Door snel en alert handelen van ouders, school en externen, hebben we de situatie snel
controleerbaar gekregen. Gelukkig kunnen we de draad van het online thuisonderwijs snel weer
oppakken en zorgen dat de leerlingen online aanhaken en het onderwijs thuis volgen. Komende
week hopen we af te sluiten met een feestelijke dag: DE KONIN GSSPELEN. Inmiddels zijn de
gangen van de school al toepasselijk versierd (zie fotocollage verderop in deze nieuwsbrief) . Fijn
dat de versiercommissie dit op corona-proof wijze heeft gedaan!
Oudertevredenheidsonderzoek:
Afgelopen weken heeft u gelegenheid gehad om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. Voor dit onderzoek hadden alle gezinnen (164) een flyer
ontvangen met een code waarmee ze konden deelnemen. Aan het onderzoek hebben 101
gezinnen meegedaan. Dit komt neer op een respons van 6 2%. De betrouwbaarheid van deze
uitslag kan dan ook al valide worden beschouwd.
Met trots kan ik u melden dat de ouders de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 hebben
gegeven en de gemiddelde tevredenheid op alle onderdelen die zijn uitgevraagd wordt
gewaardeerd met een 8,1.

In onderstaande tabellen vindt u de resultaten op de gestelde vragen. Inmiddels staan de
resultaten ook online: Tevredenheid - PC Basisschool De Ark (Zwolle) | Scholen op de kaart

Koningsspelen vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april ’21 vieren we met elkaar op school de Koningsspelen. De
voorbereidingscommissie (De Oudervereniging, meester Erwin en
Sportservice Zwolle) hebben weer gezorgd voor een passend programma.
Via Parro zijn ouders al geïnformeerd met een speciale nieuwsbrief. In
deze editie van de Postduif nog een korte samenvatting :
1. Alle kinderen komen op vrijdag 23 april in sportieve kleding ( in sfeer
van Koningsdag) naar school. De gebruikelijke lestijden zijn van
toepassing.
2. We starten met een ontbijt in de klas. Dit jaar vragen wij u om dit ontbijt samen met uw
kind samen te stellen en mee te geven naar school.
3. Om 08.45 uur zullen we de Koningsspelen officieel open in de eigen klas.
4. Vanaf 09.30 uur gaan de kinderen allerlei leuke, sportieve spellen spelen in en rond de
school. Voor groep 5 t/m 8 zal dit worden ge organiseerd op het sportpark “Jo van Marle”
(ZAC)
5. We hanteren deze dag de gewone, huidige lestijden. Dit houdt in dat de kinderen vanaf
groep 5 ook een lunch (natuurlijk gezond) voor tussen de middag mee moeten nemen
naar school.

Vanuit de MR
Verkiezingen vacature MedezeggenschapsRaad
Tot 12 april konden ouders zich aanmelden voor de vacante positie binnen de MR. 2
enthousiaste ouders hebben zich gemeld. Dit betekent dat er in de week van 17 mei
verkiezingen volgen. Hierover wordt u op korte termijn nader geïnformeerd.
Jaarverslag MR
Het jaarverslag 2020 van de MR is beschikbaar. Het jaarverslag is o p te vragen bij de MR en
wij onderzoeken de mogelijkheid om het verslag met u te delen via de internetpagina van de
school.

Trefwoord
Sterken (week 15 t/m 17)
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 15: Johannes droomt (Openbaring 1); Johannes schrijft verder (Openbaring 12).
Week 16: Johannes droomt over een lammetje (Openbaring 13&14); Het goede wint (Openbaring 19&20).
Week 17: De laatste droom (Openbaring 21 en 22).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 15: Een rare brief (Openbaring 1); Een rare droom (Openbaring 1).
Week 16: De droom van de vrouw en de draak (Openbaring 12); De droom van het beest en het lam
(Openbaring 13 en 14).
Week 17: De droom van de nieuwe stad (Openbaring 21 en 22).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 15: Een rare brief (Openbaring 1); Een rare droom (Openbaring 1).
Week 16: De droom van de vrouw en de draak (Openbaring 12); De droom van het beest en het lam
(Openbaring 13 en 14).
Week 17: De droom van de nieuwe stad (Openbaring 21 en 22).

Terugblik naar Pasen
We zijn inmiddels alweer een stukje verder op pad… Pasen ligt achter ons! Maar een periode vol nieuw
leven, daar bevinden we ons middenin; bloeiende voorjaarsbollen, takken vol knoppen die op het punt van
openbreken staan en pasgeboren dieren in de natuur!
Onze weg naar Pasen is goed verlopen. Vol enthousiasme kwamen er iedere dag kinderen tassen
vol met schoenen doneren. Er zat van alles tussen van laarzen tot voetbalschoenen, van high heels tot
slippers. Grote dank daarvoor! Ze zullen in Afrika met veel blijdschap worden ontvangen. Het eindresultaat
was 488kg! Per kilo ontvangen we €0,20= €97,60!! Een fijn bedrag voor de stichting “Make a wish”.
In alle klassen is Pasen gevierd en stonden we stil bij het verhaal over de opstanding; van het leven dat de
dood overwint. Het feest van onvoorwaardelijke liefde en hoop…. Alle gezinnen ontvingen
een goodiebag met daarin een “Paascaching” een speurtocht waarbij je goed moest zoeken op
aangegeven punten. Ondanks het gure paasweekend gingen veel gezinnen de uitdaging aan. De
oplossing was: “Pasen! Doordat er bij sommige letters een stukje weg gevaagd was, werd er ook vaak de
oplossing “Paasei!” gegeven. Leuke foto’s ontvingen we, waarvoor dank. U ziet hieronder een impressie.

Seth Oostland had de tocht als
allereerste gelopen. Goed
gedaan Seth! Zelfs het stokje op
de lijst heb je in je hand.

De winnaar van de fotowedstrijd is: familie Klooster die twee paashaasjes fotografeerde, eentje
met en eentje zonder voortandjes
(zie de foto met het gouden randje). Mats en Veerle
Klooster winnen met deze foto! De prijs komt zo snel mogelijk naar jullie toe!

De winnaar!

Een prachtige collage met hagel en een zonnetje!

Thema Oranje
De dames van de versiercommissie zijn weer heel druk geweest met het versieren van de school.
Het thema is dit keer Nederland en het Oranjehuis door de jaren heen.
Op de tafel vlak bij de ingang zijn oudhollandse spelletjes neergezet , er hangt zelfs een lijn met
ontbijtkoek voor ‘koekhappen’.
Op kleine tafeltjes in de lange gang zijn verschillende kenmerken van Nederland uitgebeeld:
De tulpen en de bollenvelden in alle kleuren , molens in allerlei soorten, de kaasmarkt in Alkmaar
en nog meer Hollandse artikelen, zoals de oranje tompoes, Hollandse nieuwe haring, drop en
nog veel meer. En op de tafels ligt een aantal exemplaren van het tijdschrift ‘Vorsten’.
Op de ramen in de lange gang is het Nederlandse vorstenhuis afgebeeld met tekst en foto’s
vanaf 1772 tot nu. Foto’s daarvan maken was lastig vanwege het tegenlicht , daarom een
opname van veraf.
Op de tafel bij de ingang van de bovenbouw liggen allerlei dingen die met het koningshuis te
maken hebben, zoals diverse bekers die uitgegeven zijn in de loop v an de jaren tijdens een
bijzondere gebeurtenis bijvoorbeeld.
Het is echt jammer dat jullie het niet in het echt kunnen zien, daarom een paar foto’s.

Deze prachtige collage hangt bij groep 8!

Deze mooie postzegels zijn gemaakt door leerlingen uit groep 4/5 .

