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Agenda: 
 

21 juni:  MR vergadering 

22 juni:   19.30 uur informatieavond groepen 3 

30 juni:  Postduif 19 

 

1 juli:   Gebedsgroep, groep 1C en hele school 

6 juli:   Juffen en meesters dag 

7 juli:   Rapport mee 

8 juli:   Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

12 juli:   Afscheidsavond groep 8 

13 juli:   Kennismaken met de nieuwe groep, juf of meester (10.30 – 11.30 uur) 

14 juli:   Om 14.30 uur start de zomervakantie voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7. 

 
 

Van de directie:  

Deze week doen veel leerlingen (met hun ouders) mee aan 

de avond4daagse. Een gezellige en gezonde bezigheid waar 

we, na twee jaar afwezigheid, weer met volle teugen van 

genieten. Elke avond lopen er ook enkele collega's 

mee. Tijdens deze wandelavonden ontstonden er spontane 

gesprekken tussen leerkrachten, ouders en kinderen. Dit is 

weer even iets anders dan de vele communicatie die online 

plaatsvindt. De verleiding is groot om alles wat we willen 

zeggen of vinden steeds meer online te (ver)zenden. Maar, 

praat je nog met je (school)vrienden over hoe het echt met 

je gaat? In hoeverre heb je echt belangstelling voor de ander 

zijn of haar mening?  Leef je 'samen' of moet je vooral alles zelf 

oplossen en leren? Door met elkaar in een ontspannen sfeer bezig te zijn en de ruimte te voelen om een 

gesprek te voeren, mag je samen genieten! Dit sluit mooi aan bij één van de thema's die wij nastreven in 

onze visie. Hoe mooi is dat als je met dergelijke activiteiten ook onbewust bezig bent aan datgene wat je 

als school nastreeft. 
 

Groepsverdeling schooljaar 2022 – 2023:  
Aan het eind van dit schooljaar gaan Juf Anneke (groep 3B), Juf Ineke (groep 4) én Juf 

Marian (adm. Medewerker) met pensioen. Voor ouders is er gelegenheid afscheid van hen 

te nemen aansluitend op de eindpresentatie van de juffen- en meestersdag op woensdag 

6 juli. Het zal voor ons als team volgend schooljaar wel even wennen zijn zonder deze 

doorgewinterde ervaren onderwijsmensen. We gaan ze zeker missen, maar we gunnen ze 

uiteraard deze nieuwe fase in hun leven!   
 
  

Door het vertrek van bovengenoemde collega’s is het mogelijk om juf Marlous en juf Roos een vaste plek in 

ons team te bieden, tevens zal juf Marloes de Vries fulltime gaan werken. We zijn blij dat zij bij ons op school 

werkzaam blijven. De werkzaamheden van juf Marian worden overgenomen door Marjon Hennink. Veel 

ouders en kinderen kennen haar al als TSO-coördinator en BSO-medewerker van Partou. Zij zal na de 

zomervakantie de werkzaamheden van Partou en bij ons op school gaan combineren.  



   

 

   

 

Juf Jenny (leerkrachtondersteuner) gaat ons aan het einde van het schooljaar verlaten. Zij had al een 

gecombineerde baan op CBS De Ichthus en CBS De Ark en zal volgend jaar alle uren ingezet worden op 

De Ichthus.  
  

Op basis van de bekostiging die wij als school krijgen van het rijk, kunnen we volgend 

schooljaar starten met 9 groepen: 2 kleutergroepen, groep 3, 4, 5, 6, 6/7, 7 en 8. Voor 

de leerlingen uit groep 3 houdt dit in dat hier één groep van wordt gemaakt. De 

ouders van de huidige groepen 3 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor 

een informatieavond op 22 juni, waarin we als school het plan van aanpak voor de 

werkwijze van deze groep verder zullen toelichten. 
 
  

Groep 6/7 zal nog één schooljaar in dezelfde samenstelling doorgaan. Als school zijn 

we bezig met het maken van een plan van aanpak om in het komende schooljaar alvast de groepen 6, 

6/7 en 7 voor te bereiden op de gewijzigde samenstelling vanaf het schooljaar 2023-2024. Dit plan van 

aanpak zal aan het begin van het nieuwe schooljaar met de ouders worden besproken tijdens een 

informatieavond. Binnenkort ontvangen betrokken ouders alvast een uitnodiging.   
  

Op woensdag 13 juli zullen de kinderen van 10.30 – 11.30 uur kennis gaan maken met hun nieuwe 

leerkracht(en).  
  

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de indeling van het personeel voor volgend schooljaar. 

Zodra het definitief is, communiceren we welke groep welke leerkrachten krijgt in het nieuwe schooljaar.  

  

Woensdag 6 juli 2022 is het juffen- en meestersdag:  
Woensdag 6 juli vieren we met de leerlingen van groep 3 t/m 8 de juffen- en 

meestersdag. Naast dat elke leerkracht een leuk programma bedenkt voor zijn/haar 

eigen groep, zal er ook een centrale activiteit voor alle leerlingen worden 

georganiseerd. Hier doen de leerlingen uit de kleutergroepen ook aan mee. Wat dit 

precies is blijft nog even een verrassing. Wel kunnen we alvast melden dat het resultaat 

aan het einde van de dag om 12.00 uur zal worden gepresenteerd op het schoolplein 

aan iedereen die het maar wil zien! Noteer de datum en tijd (6 juli om 12.00 uur) dus 

alvast in de agenda!  

 

Aansluitend is er tijd voor de ouders om de collega's, die met pensioen gaan, nog 

even de hand te schudden. Nadere informatie volgt nog via Parro. 

 

 

Vakanties / vrije dagen schooljaar 2022 – 2023:   
In deze postduif vindt u alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. De extra vrije dagen 

(studiedagen van het team) voor het nieuwe schooljaar zijn nog niet bekend. Het voorstel wordt in de MR-

vergadering van 21 juni aanstaande besproken. Zodra de MR heeft ingestemd, zullen we ook deze data 

met u communiceren.   

 
Vakanties:   

Herfstvakantie:   15 oktober t/m 23 oktober 2022   
Kerstvakantie:   24 december 2022 t/m 08 januari 2023   
Voorjaarsvakantie:   25 februari t/m 05 maart 2023   
Pasen:   07 april t/m 10 april 2023   
Meivakantie:   22 april t/m 07 mei 2023   
Hemelvaart:   18 mei t/m 21 mei 2023   
Pinksteren:   27 mei t/m 29 mei 2023   
Zomervakantie:   22 juli t/m 03 september 2023  

  

Doppen en deksels sparen stopt op school 
 

Al enkele jaren staan er emmers op de lange gang voor het inzamelen van plastic doppen voor het KNGF 

en kroonkurken/ metalen deksels voor het Diabetesfonds. Vanaf vrijdag 8 juli haal ik deze emmers weg, daar 

mijn jongste zoon in groep 8 zit en de Ark gaat verlaten. De plastic doppen kun je inleveren bij de 



   

 

   

 

kringloopwinkel aan de Nieuwe Deventerweg en de kroonkurken en metalen deksels bij Ria ten Kleij, 

Klokkengieterlaan 24 in Stadshagen (voor Diabetesfonds) of bij de familie Groen aan de P. J. Oudlaan 59 in 

Zwolle Zuid (voor rolstoelbus voor Suze). Bedankt voor alle gespaarde doppen, kroonkurken en deksels. 

Hartelijke groet, Alma van den Hoek 

 

Trefwoord: 
 

VREEMDELING (week 25 en 26) 

Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde 

omgeving. 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 25: Naar een nieuw, vreemd land (Daniël 1); Daniël zegt nee tegen anders eten (Daniël 1, 8–21). 

week 26: Daniël legt de droom uit (Daniël 2 en 3); God redt de vrienden van Daniël (Daniël 3 en 6). 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 25: Ik blijf Daniël (Daniël 1, 1–7); Dit eten wij niet (Daniël 1, 8–21). 

week 26: In de vuuroven (Daniël 3); In de leeuwenkuil (Daniël 6). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 25: Je blijft wie je bent (Daniël 1, 1–7); Groente eten (Daniël 1, 8–21). 

week 26: Een bloedhete oven (Daniël 3); Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6). 

 

Gevraagd 
 

Om decorstukken te kunnen maken voor de eindvoorstelling is groep 8 op zoek naar witte lakens 

die zij mogen beschilderen. Heeft u misschien nog witte lakens thuis of op het werk die zij daarvoor 

mogen gebruiken? Wij kunnen ze heel goed gebruiken! 

Ze mogen ingeleverd worden bij de juffen van groep 8 of bij Marian Akkerman . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


