
 de Postduif 
            jaargang ‘20/’21  nr. 13                                                    3 juni 2021 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gedeputeerdenlaan 47, 8016 AX Zwolle, tel.: 038 – 460 32 58, e-mail: dearkzwolle@vivente.nu, www.dearkzwolle.nl 

Agenda: 
 

10 juni:  MR vergadering 

11 juni:  Gebedsgroep 

17 juni:  10-minuten-gesprekken via Teams (nadere informatie volgt) 

17 juni:  Postduif 14 

22 juni:  10-minuten-gesprekken via Teams (nadere informatie volgt)  

25 juni:  2e rapport mee  

29 juni:  Leerlingenraad 

 

Van de directie: 
 

Op naar het einde van het schooljaar! 

Dit schooljaar resteren er nog slechts vijf weken. In deze weken staan er nog diverse activiteiten 

op het programma. Het perspectief om nog met de ‘eigen groep’  iets te organiseren is zeer 

positief en als school zullen we hier ook zeker  op verantwoorde wijze in handelen. In het bijzonder 

wil ik hier de afscheidsactiviteiten van groep 8 noemen. Zij gaan op 16, 17 en 18 een aantal leuke 

activiteiten met elkaar ondernemen waaronder een geheel georganiseerde survival-dag in Heino. 

Aan het einde van het schooljaar staat er een musical gepland. Op dit moment wordt er door de 

leerlingen en studenten van Artez, met de nodige ondersteuning van….. heel hard gewerkt  aan 

het instuderen van een mooie voorstelling. 

 

Daarnaast zullen we met alle groepen op vrijdag 02 juli een 

muzikale voorstelling in elkaar gaan zetten. Onder leiding van 

MEC-muziek docenten (die ook gedurende het schooljaar 

muzieklessen verzorgen) zal er op een verantwoorde manier 

met elke groep een ‘act’ ingestudeerd worden. Aan het eind 

van de ochtend wordt dit gepresenteerd aan de andere 

groepen en hopelijk ook ‘live’ aan een groter publiek (u als 

ouders). Op dit moment kunnen we dat nog niet definitief 

bevestigen, maar hopen u hier zo spoedig mogelijk 

duidelijkheid over te geven. Houd 2 juli rond 12.30 uur maar wel 

alvast vrij in de agenda! We zorgen in ieder geval voor een 

‘live-stream’. 

 

Vanwege de regeling die door de overheid beschikbaar is 

gesteld voor het zgn. Nationale Programma Onderwijs (NPO), 

kunnen we u nog niet definitief informeren over de 

groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. Met de NPO 

regeling krijgen scholen de gelegenheid om de ontstane knik in 

de ontwikkeling bij kinderen aan te pakken. Hiervoor heeft de 

overheid scholen een keuzemenu aangeboden waaruit de wij 

een zorgvuldige keuze kunnen maken. Eén van de wensen van 

het team (en ook een bewezen effectieve methode) is  de inzet 

van extra leerkrachten voor extra of intensieve instructie op de basisvakken (taal, lezen en 

rekenen). Op dit moment wordt deze wens nader uitgewerkt en ter instemming voorgelegd aan 

de MR. Zodra deze stappen met positief gevolg zijn doorlopen, kan de groepsverdeling definitief 

worden vastgesteld. U ontvangt hierover een aparte ‘formatie-brief’. 

 



 

Afgelopen vrijdag, 28 mei, hebben we de Koningsspelen nog gevierd met elkaar. Helaas konden 

de groepen 1 en 3 niet meedoen omdat zij vanwege een COVID-19 besmetting in 

thuisquarantaine moesten. Voor deze groepen zoeken we op dit moment nog een alternatief , zij 

verdienen het zeker ook om nog iets sportiefs met elkaar te doen! Betreffende groepen worden 

via Parro op de hoogte gehouden. Mede dankzij de inzet van u als ouder(s) voor het ontbijt en 

tenues van de kinderen, de oudervereniging voor de versnapering, de vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs van Sportservice en de studenten van Landstede voor de organisatie en 

begeleiding van de activiteiten en de leerkrachten van de Ark voor de ondersteuning en support, 

kijken we terug op een zeer geslaagde dag! Hieronder een korte impressie van de dag:  

 

   

   
 

Welkom 

In deze nieuwsbrief willen we even bijzonder stilstaan bij drie kinderen die de afgelopen periode 

bij ons op school zijn aangemeld in de midden en bovenbouw. Vanaf volgende week heten we 

Manel (groep 5) en Sam (groep 6) van harte welkom bij ons op school. Na de zomervakantie zal 

Bente (groep 6) ook bij ons op school komen. Inmiddels heeft zij al twee keer meegedraaid in de 

groep. We heten deze kinderen en hun familie van harte welkom en wensen hen een hele fijne 

tijd toe op de Ark.  

 

Van de MR 
 

Uitslag verkiezingen MR 

Vorige week hebben jullie je stem uitgebracht voor een nieuw lid van de 

MedezeggenschapsRaad (MR). Hierbij laten we jullie weten dat Thomas Bouter jullie vanaf 

volgend schooljaar gaat vertegenwoordigen in de MR.  Bedankt voor het uitbrengen van je 

stem en Thomas, veel succes gewenst! 

 

 

 

 

 

 



 

Trefwoord 
 

 

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, 54-

60). 

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 juni: 
      

 
2 Nienke Bont (2014) 3 21 Noëlla Vermaning (2016) 1 

2 Jolie Snippe (2016) 1 24 Lux van Beek (2015) 2 

2 Luc Vellinga (2014) 3 24 Ties Eggink (2010) 7 

4 Stef Holtman (2010) 7 24 Zoë Scholten (2011) 6 

5 Isa Kieftenbelt (2015) 2 24 Floor Vrieswijk (2011) 6 

6 Hanne Eggink (2015) 2 27 Lizzy Jousma (2011) 6 

7 Tess van der Linden (2010) 7 27 Amelie van Til (2014) 3 

9 Flynn Lap (2012) 4/5 28 Nick ter Schuur (2011) 6 

13 Lenn Scholten (2013) 4 28 Sven Vellinga (2012) 5 

16 Isa Scholten (2009) 8 29 Joy Wouda (2016) 1 

17 Jewika Endeman (2009) 8 30 Elisa Mol (2016) 1 

21 Noa van der Vegte (2012) 5 30 Maria Mol (2016) 1 

                

Teamleden: 

1 juni:  Marloes de Vries 

30 juni: Marleen Nijmeijer 

 


