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Agenda: 
 

8 april:  Gebedsgroep – groep 3A 

14 april:  Muzieklessen MEC onderbouw 

14 april:  Paasviering in de klas  

15 t/m 18 april: Goede vrijdag en Pasen: iedereen vrij  

19 april:  GMR vergadering 

20 april:   08.45 – 10.15 u. Oudercafé in de teamkamer 

21 april:  Postduif 15 

21 april:  Muzieklessen MEC bovenbouw 

22 April:  Koningsspelen (nadere informatie volgt via Parro) 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
 

Van de directie: 
Nog even en het is alweer Pasen! De voorbereidingen zijn al in volle gang en de ouders van de 

versiercommissie hebben de hal ook al mooi versierd. Na het paasweekend gaan we nog een 

paar dagen naar school en dan begint, na de Koningsspelen, de meivakantie. Inmiddels begint 

de voorkant van de school al mooi vorm te krijgen en zullen de werkzaamheden naar verwachting 

voor de meivakantie worden afgerond. Voor 

bovenstaande geldt dat we nog even moeten volhouden 

en geduld hebben. Maar wat is geduld eigenlijk? Hoe ziet 

dat eruit als je geduldig bent en hoe helpt het je in je 

(school)werk, in je relaties met vrienden, leerkrachten en 

familie? Geduld is ook nodig om de nood en het geweld 

in wereld op te lossen. Dat is complex en dus nog niet zo 

eenvoudig. Hiervoor is naast geduld ook wijsheid nodig. 

Tijdens een rondje hardlopen dat ik deze week, tussen de 

buien door, maakte, luisterde ik naar muziek en kwam het 

volgende nummer voorbij wat in mijn beleving zeer 

toepasselijk is voor deze tijd en ons helpt bij het bewaren 

van geduld en hoop geeft voor een wereld zonder 

onrecht. Hieronder de tekst.  
 

“Lieve God, Mag ik U misschien iets vragen? Ik kan niet goed 

begrijpen hoe de wereld van vandaag zo vreemd kan zijn. Laat u 

mij zien wat wij kunnen doen? Dit is de wereld, die u ooit hebt 

gemaakt. Kunt u mij vertellen waarom ik dit gebeuren laat?  
 

Lieve God, wij zijn met steeds meer op de aarde, en toch zijn 

mensen eenzaam: in de drukte vergeten wij elkaar. Lieve God, bijna 

niemand houdt van oorlog en toch blijven wij vechten en de doden 

stapelen zich op. Laat u mij zien…  
 

Lieve God, in de kluizen van de banken bewaren wij miljarden en de armen geven wij een hand. 

Lieve God, steeds meer mensen hebben honger en mijn vrienden worden dikker, dus de kilo’s zijn 

niet goed verdeeld. Lieve God, ik kan soms op iemand stemmen, maar dat lijkt niet te helpen. 

Weet u iemand? Dan luister ik naar hem. Laat u mij zien…”Tevens heb ik de link naar het 

geluidsfragment toegevoegd: lieve GOD - Schrijvers voor gerechtigheid - YouTube  
Tekst: Menno van der Beek, Bas Bons Tekstbewerking: Roeland Smith Muziek: Bas Bons.   

https://www.youtube.com/watch?v=TsXMFD-xd-k


   

 

   

 

Introductie gedragsverwachtingen Kanjerafspraken:  

Dinsdagmorgen, 29 maart was het een drukte van belang 

in de centrale hal. Alle kinderen, juffen en meesters hadden 

zich verzameld rondom het podium. Het was de eerste keer 

weer sinds 1,5 jaar dat we met de hele school in de centrale 

hal bij elkaar zaten. Een geweldig moment. Natuurlijk 

kwamen we niet zomaar bij elkaar. Afgelopen periode 

hebben de meesters en juffen 

hard gewerkt om de wensen 

van de leerlingen, om 

werkplekken in de hal, te 

realiseren. Hierbij horen 

natuurlijk verwachtingen en 

afspraken. Deze hebben we 

gekoppeld aan de ‘standaard’ afspraken van de Kanjertraining. 

Hiervan zijn posters gemaakt waarop de verwachtingen/afspraken 

staan weergegeven. Komende weken oefenen we met elkaar deze 

nieuwe afspraken en helpen we elkaar extra goed herinneren aan 

datgene wat we verwachten met elkaar. Dit geldt voor de klas, hal 

en daarbuiten (schoolplein etc.). Vraag uw kind gerust naar zijn/haar 

ervaringen!  
 

Pasen 2022 op CBS De Ark: 
Het Paasfeest komt er weer aan. Dit is een moment van nieuw leven en 

een nieuwe start. We starten de dag (donderdag 14 april) met een 

paasontbijt. Hiervoor heeft al de nodig informatie op Parro gestaan. Als 

school zorgen we voor drinken. Na het paasontbijt is het tijd voor de 

Paasviering in de klas. Ook gaan de kinderen eieren zoeken op het plein. 

Er zal tijdens het paaseieren zoeken weer een fijne samenwerking tussen 

de onder- en bovenbouw zijn! 
 

Oudercafé CBS De Ark: 
 

Dinsdagavond 29 maart jl. is het eerste 

oudercafé georganiseerd. De opkomst was nog 

niet heel erg hoog. Tijdens deze avond zijn we 

met vier ouders in gesprek gegaan over de 

thema’s 

van onze 

visie en 

hoe we 

hier met 

elkaar 

invulling 

aan 

kunnen geven. Woensdag 20 april aanstaande staat een 

tweede moment gepland van 08.45 – 10.15 uur. Van harte 

welkom! 
  

Grote Rekendag op CBS De Ark 
Woensdag 30 maart hebben alle groepen deelgenomen aan de Grote Rekendag. Tijdens deze 

projectdag zijn alle groepen aan de slag gegaan met tal van rekenactiviteiten rondom het thema 

bouwen. Samen hebben we de rekendag centraal geopend. Leerlingen liepen via de rode loper 

eerst door een levend bouwwerk van leerkrachten. Vervolgens volgden ze een korte route door 

de school, waar ze de verschillende bouwwerken van de groepen konden bew onderen. Daarna 

mocht elke groep op zijn niveau aan de slag met rekenactiviteiten waarin het onderzoek naar 

manieren van bouwen centraal stond. Een zeer geslaagde dag. Inmiddels hebben ook al veel 

ouders tijdens de inloop de opbrengsten mogen bewonderen. In onderstaande collage vindt u 

nog een aantal foto’s van deze prachtige, leerzame (reken)dag . 



   

 

   

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

Trefwoord 
 

NIEUW LEVEN (week 13 t/m 15) 

Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden. 

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 13: Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29-40); Jezus op het tempelplein (Lucas 19, 45-48). 

Week 14: Het laatste avondmaal (Lucas 22, 1-38); Jezus voelt zich alleen (Lucas 22, 39-53). 

Week 15: Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer licht (Lucas 23, 44-56 en 24, 1-12). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 13: Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48). 

Week 14: Alleen gelaten (Matteüs 26, 17 – 56); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 

Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter (Lucas 24, 

1-12). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 13: Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48). 

Week 14: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 

Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter (Lucas 24, 

1-12). 

 


