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Agenda: 
 

16,17 en 18 juni:  alternatieve schoolkampactiviteiten groep 8 

17 juni:   10-minuten-gesprekken via Teams 

17 juni:   Postduif 14 komt uit 

22 juni:   10-minuten-gesprekken via Teams 

30 juni:   leerlingenraad 

30 juni:   Kinderen uit groep 1 t/ m 7 krijgen 2e rapport mee 

1 juli:    Postduif 15 

 

Van de directie: 
 

Volhouden: 

Nog maar heel even en dan zijn we er, nog maar drie weken naar school, nog maar heel even 

bikkelen, knallen, presteren de vakantie komt eraan. Dan mogen we lekker gaan genieten van 

de welverdiende zomervakantie. Iedereen moest dit jaar zo flexibel zijn; ineens zit je thuis, dan 

weer naar school. Opeens toch een coronageval en weer even thuis.  Je voortdurend aan 

‘ongewone regels’ moeten houden: mondkapjes, sneltesten… Het is nog hee l even volhouden. 

Als we dit blijven doen met zijn allen dan kunnen we wellicht snel weer veel loslaten, gewoon weer 

ff normaal doen.  Volhouden, ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Beginnen aan iets is vaak 

helemaal niet lastig, maar om het vol te houden is een stuk lastiger. Daar heb je energie voor 

nodig, kracht, discipline, doorzettingsvermogen. Het lijkt allemaal zo simpel en we vragen het zo 

makkelijk, maar ondertussen…. Soms moet het uit je tenen  komen, vreet het je laatste stukje 

tandvlees op. Doorzetten klinkt zo makkelijk, volhouden lijkt zo eenvoudig, maar dat is het zeker 

niet.  
 

Onze school heeft een prachtige naam: De Ark. Daar hoort het 

verhaal van Noach bij. (Genesis 6) Deze week gaf ik een 

rondleiding voor nieuwe ouders en in mijn kamer staat een 

prachtige houten (speel) Ark met dieren. Hier mogen kinderen 

altijd lekker mee spelen. Tijdens het schrijven van de Postduif 

bedacht ik me eigenlijk een bizar verhaal, Noach… Hij krijgt de 

vraag om een boot te bouwen, nou ja, een Ark! Volgens de Bijbel 

was de Ark van Noach 300 el  lang, 50 el breed en 30 el hoog. 

Uitgaande van dat een el van 45 cm is, komt dit neer op 135 meter 

lang bij 22 meter breed bij 13 meter hoog. Er zijn mensen die 

geprobeerd hebben om uit te rekenen hoe lang deze bouw heeft geduurd. Sommigen komen uit 

op ongeveer 120 jaar. Misschien geloof je helemaal niet in dit verhaal en denk je dat is één grote 

grap. Toch zit er iets in het verhaal waar jij wat aan kan hebben. Noach bouwde deze boot op 

een plek waar helemaal geen water was, geen zee, geen rivier, helemaal niets. De mensen 

lachten hem dan ook rijkelijk uit. Toch ging hij door in goed vertrouwen omdat hem was voorzeg d 

dat er regen zou komen. Die regen die kwam, in groten getale en de hele aarde stroomde vol.  
 

Soms moeten wij bouwen, of doorgaan en lijkt het allemaal heel onlogisch, maar heb dan 

vertrouwen in het feit dat je dit doet voor een groter doel, iets wat je nu niet gelijk ziet, maar wel 

komt. Dat diploma, een mooie baan, een prachtig leven vol dromen etc. Misschien  helpt het om 

hier ook nog een filmpje van Charlie Chaplin bij te bekijken en val jij wel elke keer als Charlie. Dan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(lengtemaat)


   

 

   

 

is het belangrijk om te weten dat je weer opstaat, het opnieuw probeert. Het is nog even 

volhouden! (Charlie Keeps Falling from Stairs   One A M  1916   Charlie Chaplin ) 

 

Eindfeest:  

Normaal gesproken zouden we een eindfeest organiseren en 

het schooljaar op informele en feestelijke wijze afsluiten met 

elkaar. Helaas zijn de maatregelen nog niet zodanig verruimd 

dat we het aandurven om een dergelijke activiteit te 

organiseren. Toch laten we ons niet uit het veld slaan en 

organiseren op vrijdag 2 juli voor alle kinderen een spetterende 

muziek-dag op school. Elke groep studeert, onder leiding van 

een muziekdocent van MEC-muziekschool, een muziek-act in. 

Deze wordt aan het eind van de ochtend rond 12.15 uur aan 

elkaar gepresenteerd. Op dit moment zijn we nog aan het 

bedenken om ook ouders bij deze presentatie aanwezig te laten zijn. Hierover wordt u zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd. Reserveer voor de zekerheid maar wel alvast de datum en tijd in uw 

agenda! (vrijdag 2 juli om 12.15 uur) na de presentat ie zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij 

(de kans bestaat dat dit iets later dan 12.30 uur is) de groepen 5 t/m 8 gaan gewoon tot 14.30 uur 

naar school. 

 

Afscheid groep 8: 

 

Op moment van uitkomen van deze Postduif genieten de 

leerlingen van groep 8 met volle teugen van hun schoolkamp-

activiteiten. Inmiddels zijn ze ook druk met de musical, welke op 

dinsdagavond 6 juli zal worden getoond aan ouders. De 

verwachting is dat deze activiteit op school zal plaatsvinden. De 

vooruitzichten m.b.t. de versoepelingen zijn zeer gunstig, dus daar 

anticiperen we dan maar vast op. Op woensdag zullen de 

kinderen nog voor de laatste keer “op een ludieke manier” op 

school worden ontvangen en ook weer uitgezwaaid. Hoe dat er 

precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.  

 

Laatste schooldag: 

 

Er is de afgelopen periode keihard gewerkt door leerlingen, ouders 

en leerkrachten om alle onderdelen van het onderwijsprogramma 

af te ronden. Komende periode is er de mogelijkheid om met de 

leerkrachte in gesprek te gaan over de vorderingen van uw leerling. 

Om alle onderwijstijd efficiënt in te vullen hebben we in februari 

besloten om de reeds geplande studiedagen te annuleren. 

Aangezien er nog wel marge uren ingezet mogen worden, hebben 

we besloten, na instemming te hebben gevraagd van de 

Medezeggenschapsraad, om de vakantie voor de leerlingen van 

groep 1 t/m 7 te laten starten op donderdag 08 juli om 14.30 uur. 

Alle kinderen zijn dus vrijdag 9 juli vrij!  

 

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022: 

Via een aparte formatiebrief zullen we u, via Parro, op de hoogte brengen van de personele 

bezetting voor het nieuwe schooljaar.  

 

Trefwoord 
 

Treuren (week 25 en 26)  
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, vragen stellen; maar ook opbeuren en 

troosten.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CwBK7rF6T3A&t=2s


   

 

   

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 25: Job verliest alles wat hij heeft – 1 (Job 1); Job verliest alles wat hij heeft – 2 (Job 1). 

Week 26: De vrienden van Job (Job 2); God is bij Job (Job 42).  

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 25: Job wordt ziek (Job 1, 2, 1-10); De vrienden van Job (Job 2, 11-3, 4). 

Week 26: Makkelijk praten (Job 6-37); Het antwoord van God (Job 30, 20-31, 6; 38-40). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 25: Job raakt alles kwijt (Job 1, 2, 1-10); De vrienden van Job (Job 2, 11-13 en 3, 1-26). 

Week 26: Job en zijn vrienden (Job 4 t/m 20); God is bij Job en zijn verdriet (Job 21, 30, 37 en 38).  

 

Alternatief kamp groep 8 

 
Deze week heeft groep 8 een alternatief schoolkamp omdat het kamp in Ommen vanwege 

Corona helaas geannuleerd moest worden. 

Gistermiddag zijn ze op school begonnen met een lasergame spel waar enthousiast aan mee 

werd gedaan. 's Avonds was er een warm en koud buffet op school, verzorgd door ouders, 

oma's en collega's, de lekkerste dingen stonden klaar en er werd flink van gegeten.  

Daarna zijn de kinderen naar de familie de Jong (ouders van Jelmer) gegaan om daar in de tuin 

in eigen tentjes te slapen die gedurende de dag al voor ze waren opgezet. Het was geen 

verplichting, wie niet wilde kon gewoon opgehaald worden om thuis te slapen.  

Vanmorgen was er een lekker ontbijt buiten op het plein en daarna zijn ze vertrokken met een 

bus naar Heino naar het outdoorpark Go Challenge, Daar worden heel veel activiteiten 

gedaan, vooral met water wat op dit moment natuurlijk geweldig is!  

Vannacht slaapt iedereen thuis en morgenochtend wordt alles afgesloten met Expeditie de Ark 

op het ZAC terrein. Veel plezier allemaal!  

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

   

 

 

 
 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 


