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Agenda:
20 mei:
24 mei:
27 mei:
28 mei:
31 mei:
3 juni:

muziekles groep 4/5 t/m 8
2 e Pinksterdag
muziekles groep 1 t/m 4
Koningsspelen
GMR vergadering
Postduif 13

Van de directie:
De week voor de meivakantie was een rare week, we gingen plotseling dicht en mo esten
overschakelen naar thuisonderwijs. Gelukkig is dit door kinderen, ouders en leerkrachten goed
opgepakt en hebben we daarna twee heerlijke weken vakantie gehad. Aansluitend was er nog
een korte onderbreking van Hemelvaart en het komende weekend het Pinksterweekend. Dan
begint de laatste periode van het schooljaar. Voor groep 8 een periode van afscheid en natuurlijk
voor de andere groepen ook een beetje. Voordat het zover is, wordt er eerst nog hard gewerkt in
alle groepen met als resultaat een mooi rapport, waar elk kind trots op mag zijn.
Vorige week vierden we Hemelvaart en dit weekend is het Pinksteren. Wat hebben die twee
feesten met elkaar te maken? In het boek Handelingen schrijft Lucas dat Jezus (vlak voordat hij
naar de Hemel ging) zijn leerlingen vertelde dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten op wat
de Vader hen beloofd had. Dit was de belofte dat zij binnenkort gedoopt werden met de Heilige
Geest, net zoals Johannes hen doopte met water. “Als jullie de Heilige Geest ontvangen, krijgen
jullie de kracht om over mij te gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst
in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld." (Handelingen 1:4 -8).
Het woordje kracht dat hier gebruikt wordt is in het oorspronkelijke Grieks dynamis, waar ons woord
dynamiet van is afgeleid. En dan gaat het hier niet over aanslagen , maar over Gods Geest die
komt om hindernissen op te blazen, zodat het leven weer dynamisch wordt en Jezus zichtbaar! Ik
vond hierbij ook nog een passend filmpje wat zeker de moeite waard is om te be kijken. Op deze
manier wordt het misschien nog duidelijker wat de verbinding is tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Denkstof #39 - Hemelvaart & Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven - YouTube
Door de Geest van God gaat Jezus in je wonen en wordt
je nog meer jezelf! Op zich een geruststellende gedacht
dat Jezus in mensen gaat wonen. Toch is het niet
vanzelfsprekend dat alle christenen het voorbeeld van
Jezus volgen. Dat is lastig, moeilijk en spannend. Weet
dat je er dan op mag vertrouwen dat God bij je staat.
Met Pinksteren worden we er weer even aan herinnerd
hoe het is om iets van Gods Geest te ervaren en anderen
erover te horen of te spreken? Een heel fijn
Pinksterweekend toegewenst!

Koningsspelen:
Door de plotselinge schoolsluiting moesten de Koningsspelen helaas
worden afgelast. Deze week ontvingen wij het bericht dat deze dag
alsnog voor onze school georganiseerd kan worden.
Op vrijdag 28 mei a.s. vieren we dit met de hele school. Komende week
ontvangt u via Parro nog aanvullende
informatie.

Geboren!
Op 3 mei is Saar Anne Fabbro geboren! Saar is de dochter van Feikje Zijlstra en haar man
Giancarlo en het zusje van Finn. Gelukkig is alles goed met moeder en kind.
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige meisje!

Ria Klaver neemt afscheid:
Aan de ouders van de overblijfkinderen van C BS De Ark,
Ik zeg u gedag.
Na heel veel jaren met plezier de overblijf gecoördineerd te
hebben, heb ik besloten aan het einde van dit schooljaar te
stoppen.
Ik ga de kinderen zeker missen. Het was altijd erg vertrouwd,
liefdevol en gezellig met uw kinderen.
De corona heeft me echter aan het denken gezet. Dat heeft ervoor
gezorgd dat ik deze stap nu zet. Het wordt tijd voor iets anders.
Wat dit “anders” gaat worden weet ik nog niet. Er komt vast weer
iets moois op mijn pad. Zoals gezegd zal ik dit schooljaar afmaken
in mijn functie als coördinator van de overblijf.
Hoe mijn opvolging eruit gaat zien dat weet ik niet. Dat is aan
school. Dat betekent dat de laatste schooldag voor de vakantie
ook mijn laatste dag hier zal zijn.
Ik wil u bedanken voor de mooie jaren en uw vertrouwen. Het gaat jullie goed.
Vriendelijke en lieve groeten,
Ria Klaver

Regeling Tussenschoolse Opvang CBS De Ark
Dit schooljaar zijn we gestart in de veronderstelling dat we het hele schooljaar
nog te maken zouden hebben met de huidige regeling voor de tussen
schoolse opvang.
Door de lockdown-periode van 04 januari t/m 07 februari 2021 waarin de
kinderen niet fysiek naar school gingen en het vervroegd invoeren van het
continurooster, is hier de volgende situatie ontstaan:
Allereerst zijn er ouders die in september 2020 de overblijfbijdrage voor het
hele jaar hebben betaald en mogelijk recht hebben op een terugbetaling.
Tevens zijn er ouders waar de overblijfbijdrage over de laatste twee
maanden (november – december 2020) nog niet is geïncasseerd.
Voor de ouders die in september de overblijfkosten voor het hele jaar hebben overgemaakt, geldt dat
zij een verzoek tot terugbetaling kunnen aanvragen bij de coördinator van de TSO (Ria Klaver). Dit kan tot
uiterlijk 28 mei 2021 op het volgende mailadres: overblijfdeark@vivente.nu.
Voor de ouders die periode november – december 2020 nog moeten betalen geldt dat deze bijdrage één
dezer dagen wordt geïncasseerd.
Voor alle ouders geldt dat vanaf 08 februari jl. de nieuwe overblijfregeling is gestart. Dit houdt in het kort in
dat er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de pauzemomenten toezicht wordt gehouden
door overblijfmedewerkers en wordt gecoördineerd door oa. Ria Klaver. Deze personen ontvangen een
overblijfvergoeding. Op dit moment staan hier geen inkomsten tegenover om deze vergoedingen uit te
betalen.
Daarom doen we in deze nieuwsbrief een oproep, met als doel aan de ene kant te (blijven) zorgen
voor kwalitatief goede opvang voor uw kind tijdens het pauzemoment en anderzijds een
gezonde financiële situatie voor de periode tot aan de zomervakantie.
De oproep luidt alsvolgt:
We vragen de ouders die hun overblijfbijdrage voor het hele jaar al hebben
voldaan hier geen of gedeeltelijke terugbetaling voor aan te vragen.
Vorig schooljaar hebben ook velen geen gebruik gemaakt van de
terugbetalingsregeling, omdat er toen ook (hetzij op andere
wijze) overblijfmedewerkers zijn ingezet. Toen heeft de school een tekort
van €3500,00 betaald uit eigen middelen.
Ouders die vanaf januari 2021 geen overblijfbijdrage hebben betaald,
willen we vragen in de komende periode een vrijwillige bijdrage
over te maken. Om de kosten te kunnen dekken, vragen we deze ouders
een minimale bijdrage te betalen van €27,50 per kind. Het bedrag mag
worden overgemaakt op het volgende rekening nummer:
NL88 RABO 0171 6796 44 onder vermelding van de naam van het kind en
de groep.
Voor het nieuwe cursusjaar geldt dat er van alle ouders een (vrijwillige) bijdrage per kind wordt gevraagd
om de kosten van de medewerkers (die toezicht houden tijdens de pauzemomenten) en de coördinator te
betalen.
Mocht u het leuk vinden om incidenteel of structureel één of meerdere
momenten
(tegen
betaling)
toezicht
te
houden
tijdens
de
pauzemomenten of hierover meer informatie willen, kunt u contact zoeken
via het volgende mailadres: dearkzwolle@vivente.nu

Trefwoord
Vasthouden (week 20 t/m 21)
Inhoud: Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden. In een
verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 20: Vasthouden aan twaalf vrienden (Handelingen 1, 15-26); Dubbel feest (Handelingen 2, 1-43).
Week 21: De mensen delen uit (Handelingen 2, 44-47).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 20: Wie vervangt Judas? (Handelingen 1, 15-26); Pinksteren (Handelingen 2, 1-43).
Week 21: Eigen bezit loslaten (Handelingen 2, 44-47).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 20: Net als anders (Handelingen 1, 15-26); Een ander feest (Handelingen 2, 1-43).
Week 21: Allemaal gelijk (Handelingen 2, 44-47).
Communiceren (week 22 t/m 24)
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap die
aankomt.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 22: Petrus praat net als Jezus (Handelingen 3, 1-10); Paulus wil niet dat de mensen over Jezus praten
(Handelingen 6, 8-15; 7 en 8, 1-3).
Week 23: Paulus hoort een stem (Handelingen 9, 1-9); Ananias en Paulus praten met elkaar (Handelingen
9, 10-19).
Week 24: Paulus vertelt over Jezus (Handelingen 9, 20-31); Paulus vertelt nog meer over Jezus
(Handelingen 27 en 28, 1-14).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 22: Stefanus vertelt over Jezus en God (Handelingen 6); De dood van Stefanus (Handelingen 7, 5460).
Week 23: Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Saulus naar Damascus (Handelingen
9, 3-9).
Week 24: Saulus verkondigt een nieuwe boodschap (Handelingen 9, 10-22); Saulus moet vluchten
(Handelingen 9, 23-31).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 22: Jullie begrijpen het niet (Handelingen 6); Dat zal hem leren (Handelingen 7, 54-60).
Week 23: Sterke woorden (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Geen praatjes meer (Handelingen 9, 3-9).
Week 24: Een nieuw verhaal (Handelingen 9, 10-22); Te veel gezegd (Handelingen 9, 23-31).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand mei:
1
2
2
3
3
6
7
11
11
11

Saar van Olst (2017)
Rosalie Altelaar (2015)
Max de Ruiter (2016)
Karlijn Huitema (2013)
Isis Prak (2009)
Menno Risselada (2015)
Lennard Unij (2012)
Sifra van Bergeijk (2013)
Jaé- Lynn Heuvel (2009)
Boris de Ridder (2016)

1
2
1/2
4
7
2
4/5
4
7
1/2

13
13
15
16
19
20
21
22
27
29

Nienke de Jong (2011)
Merel Lubbers (2016)
Seth Oostland (2016)
Naomi Withaar (2010)
Minh Pham (2010)
Levi Polman (2014)
Puck van Woerkom (2010)
Tyler Vlijt (2015)
Marit Steenbergen (2009)
Nikee Jansen (2014)

6
1/2
1
7
7
3
7
2
8
3

Teamleden:
11-mei:
14 mei:
23 mei:
26 mei:
29 mei:

Marloes van Vilsteren
Maaike Buitenhuis
Magda Tigelaar
Jan Martin Arkema
Hans van der Steeg (vrijwilliger)

Stichting knuffelkonijntjes
De kinderen uit groep 6 die de Acadin lessen volgen bij
meester Jeroen hebben samen een goed doel gezocht en
een flessen inzamelactie bedacht om geld voor dit doel te
verzamelen.
Ze maakten onderstaand bericht ook zelf en hebben dit
door de hele school op verschillende plekken opgehangen. Maar omdat er geen ouders meer in school
kunnen komen hebben delen we het ook even via de Postduif:

Inzamelactie: de Acadin kinderen van groep 6 houden een flessen inzamelactie voor de
stichting knuffelkonijntjes.
Inleveren: in de school hangen 2 zakken 1 bij het podium en bij de keuken, je kan er
alleen plastic flessen in doen. Doen jullie mee?

Voor meer informatie over dit goede doel kunt u vinden op de volgende website:
https://hetknuffelkonijn.nl

