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Agenda: 
 

25 april t/m 6 mei:  Meivakantie 

27 april:   Koningsdag 

13 mei:   Gebedsgroep, groep 3B 

19 mei:   Schoolreisjes groep 1 t/m 7 (zie informatie die via Parro is verstuurd) 

19 mei:   Postduif 16 
 

Van de directie: 

Nog even geduld en dan kunnen de kinderen, na de meivakantie, heerlijk gaan genieten van de 

nieuwe speelplaats op het schoolplein. “Geduld is een schone zaak!”, wordt wel eens gezegd. 

Maar als je je blik verruimt naar hetgeen zich in de wereld afspeelt, wordt je daar op z’n zachtst 

gezegd: “Niet vrolijk van!” en is het niet ondenkbaar dat mensen hun geduld gaan verliezen of 

het op enig moment een keertje opraakt. Sterker nog: je zou er spontaan verdrietig van worden.  
 

Oorlog in Oekraïne, Corona, miljoenen vluchtelingen, klimaatcrisis, hongersnood, energie - en 

voedselprijzen die lijken te ontploffen, te weinig huizen in Nederland. Dit zijn slechts een paar 

voorbeelden en dan hebben we als volwassenen of kinderen nog onze eigen dagelijkse vragen 

en zorgen. Niet alles is zomaar opgelost en vraagt om geduld. Over dit geduld is een mooie 

gelijkenis in de Bijbel te lezen, die van de Vijgenboom. Jezus vertelde ruim 2000 jaar geleden dit 

verhaal. Hij probeert hiermee duidelijk te maken hoe God denkt en verwacht hoe wij met elkaar 

en de schepping om moeten gaan. Het verhaal gaat alsvolgt:  
 

‘Iemand had een vijgenboom in zijn tuin 

geplant en ging regelmatig kijken of er al vijgen 

aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te 

zien. Ten slotte zei hij tegen zijn tuinman: “Hak 

die boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb 

nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg 

van. Die boom neemt alleen maar plaats in. Wij 

kunnen die grond beter voor iets anders 

gebruiken.” “Laat hem nog één jaar staan,” 

antwoordde de tuinman. “Ik zal hem extra 

goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat 

er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet 

helpt, moeten we hem inderdaad 

omhakken.”  (Lucas 13 vs. 1-9) 
 

Wat is de moraal van dit verhaal? Een jonge boom draagt het eerste jaar geen vruchten. Ook 

een boom moet namelijk eerst “volwassen” worden en rijpen. Bij de ene boom duurt dat lang, bij 

de ander wat korter. Daarbij heeft hij veel liefde en geduld nodig van de tuinman. Pas als het na 

jaren niet lukt grijpt hij in. Laten we hopen dat de Tuinman nog een tijdje geduld heeft met ons de 

wereld. Maar ook snoeien heeft vaak hele positieve gevolgen. Kijk maar eens naar het filmpje 

over het snoeien van een vijgenboom. 
 

De Vijgenboom kan dus worden gezien als symbool voor geduld, dit wordt in het filmpje, zie 

bijgevoegde link, nog eens mooi zichtbaar gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=qxBwK43BvWw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxBwK43BvWw


   

 

   

 

Koningspelen: 

Vrijdagmorgen, 22 april, was het een gezellige boel in en rondom de school.  We zijn gestart met 

de Koningsdans en vervolgens was er een actief programma voor de groepen 1 t/m 8. Natuurlijk 

mocht een heerlijk ontbijt niet ontbreken en hebben de oudste leerlingen hier een lunch van 

gemaakt, omdat zij ’s middags aan het sportieve programma deelnamen bij ZAC. We kijken terug 

op een heerlijke en sportieve dag. Dank voor alle collega’s en hulpouders (fijn om deze weer in 

de school te hebben) die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze dag!   
 

  

  

  



   

 

   

 

Excursie naar Harculo: 

Dinsdag 2 april hebben we met alle kanjers van groep 5 een cultureel uitstapje gemaakt naar de 

Oude IJsselcentrale (Harculo). Een uitje dat mede mogelijk werd gemaakt door de hulp en inzet 

van Fieke van ’t Riet van Stichting de Stad Verbeeldt. Doel van het uitje was onze jeugd (de 

toekomst) laten zien wat voor moois er bewaard moet blijven voor hen! Daar aangekomen 

vertelde een oud werknemer enthousiast over van alles, zoals wat men vroeger allemaal in de 

Oude IJsselcentrale deed en hij vertelde ook allerlei leuke feitjes (hoe wekte men vroeger stroom 

op). Daarna kreeg de groep uitleg van Gerlinde Schrijver (fotograaf) over het maken van foto’s 

en hoe je anders kunt leren kijken naar dingen als je zelf op pad gaat met een camera. Om dat 

zelf te ervaren kreeg de groep camera’s mee en mochten ze met leuke opdrachten het gebouw 

en het terrein zelf verkennen! En dat ze genoten hebben is duidelijk!  

Feestje! 

In de vakantie, op 29 april wordt meester Jeroen 50 jaar!  Daarom hebben zijn leerlingen 

vanmorgen voor een verrassingsfeestje gezorgd. Jeroen werd feestelijk binnengehaald       

 
 



   

 

   

 

Ontdek ROVA Dag 

Op zaterdag 14 mei vieren de ROVA haar 25-jarig bestaan met een Open Dag op de locaties Amersfoort, 

Winterswijk en Zwolle. Inwoners en belangstellenden zijn die dag van harte welkom om een kijkje bij ons te 

nemen. Naast dat we onze werkzaamheden in beeld brengen, is er heel veel leuks te doen. 

Met activiteiten voor jong en oud laten we zien wat ROVA allemaal doet in afvalbeheer en het beheren 

van de buitenruimte.   
  

Graag willen we de leerlingen van de Ark ook uitnodigen. De activiteiten tijdens onze ‘Ontdek ROVA dag’ 

leren de kinderen dat ons afval waardevolle grondstoffen bevat en dat we van deze grondstoffen nieuwe 

producten kunnen maken als ze goed worden gescheiden. Het belooft dan ook een hele leuke, maar ook 

educatieve dag te worden. Door de corona-maatregelen en de impact van corona op onze 

dienstverlening liggen onze reguliere educatie-activiteiten al ruim 2 jaar stil. De Ontdek ROVA Dag is daarom 

een mooie kans om toch een kijkje te komen nemen! 
  

Omdat we jarig zijn hebben we een winactie georganiseerd voor leerlingen van basisscholen. We hopen 

dat u deze ‘wedstrijd’ onder de aandacht van uw leerlingen wilt brengen. 
  

Voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 hebben wij een kleurplaat gemaakt. Wanneer zij deze inleveren op de 

Open Dag ontvangen zij een toepasselijke attentie. Deze kleurplaat vindt u als bijlage bij deze Postduif. 
 

Kinderen in de groepen 5 t/m 8 worden uitgedaagd om van afval een muziekinstrument te maken. 

Wanneer zij deze inleveren op de Open Dag maken zij kans op een ‘gouden ticket’, die garant staat voor 

een uitdagende meeloopdag bij ROVA. 
 

Trefwoord: 
 

GEEN ZIN (week 19 t/m 21) 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en 

betekenis heeft. 
 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 19: Jona heeft geen zin (Jona 1, 1-3); Jonassen (Jona 1, 4-16). 

week 20: Jona krijgt nog een kans (Jona 2); Jona gaat naar Nineve (Jona 3). 

week 21: God is vol liefde en geduld (Jona 4); Hemelvaart (Handelingen 1, 4-12). 
 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 19: Jona heeft geen zin in de opdracht (Jona 1, 1-3); Overboord gejonast (Jona 1, 4-16). 

week 20: Een herkansing voor Jona (Jona 2); Jona gaat naar Nineve (Jona 3). 

week 21: God redt Nineve (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 
 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 19: Jona heeft geen zin (Jona 1, 1-3); De goede God (Jona 1, 4-16). 

Week 20: De vis (Jona 2); Spijt (Bijbel) (Jona 3). 

Week 21: Boos! (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 
 


