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Agenda: 
 

 

1 juli:   Gebedsgroep, groep 1C en hele school 

6 juli:   Juffen en meesters dag, ouders kom kijken om 12.15 uur! 

7 juli:   Leerlingen uit groep 1 t/m 7 krijgen 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:  

 We maken ons op voor de laatste twee schoolweken van het schooljaar 2021-2022. De methodes 

zijn wel zo’n beetje uit en leerkrachten zijn druk bezig om de rapporten van de leerlingen in te 

vullen. De leerlingen uit groep 1 t/m 7 ontvangen donderdag 07 juli het rapport. Groep 8 ontvangt 

het rapport tijdens de afscheidsavond.   

 

 
Naast het invullen van het rapport, vinden er ook gesprekken plaats tussen de leerkrachten van 

de huidige en de nieuwe groep. In deze gesprekken wordt de groep als het ware ‘overgedragen’ 

en bespreken de leerkrachten alle ins en outs over de groep. Denk hierb ij aan: routines, 

werkwijzen, structuren die passend zijn voor de aanpak van de groep als totaal, maar zeker ook 

van individuele leerlingen rondom de leerstof en groepsklimaat. Natuurlijk zullen we in het nieuwe 

schooljaar ook weer de startgesprekken inplannen waarin u als ouders, samen met uw kind, nog 

specifieker de behoeften kunt benoemen.  

 

Voor de zekerheid herhaal ik in deze Postduif nogmaals dat op 14 juli om 14.30 uur voor de 

groepen 1 t/m 7 zomervakantie begint.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Studiedag team: 
Vrijdag 8 juli zijn alle leerlingen een dagje vrij. Voor het team staat 

de laatste studiedag van dit schooljaar op het programma. Aan 

het begin van de dag zal een medewerker van MEC – 

muziekschool ons meenemen over de inhoud en opzet van het 

muziekonderwijs bij ons op school en op welke manier wij dit 

kunnen inzetten in het nieuwe schooljaar. Tevens ronden we de 

zoektocht naar een nieuwe taal- en rekenmethode af met het 

maken van een  definitieve keuze welke methode we 

daadwerkelijk gaan gebruiken. Inmiddels hebben de 

leerkrachten en leerlingen verschillende methodes uitgeprobeerd en voorzien van feedback. Ook 

de leerlingen hebben een enquête ingevuld hoe ze de verschillende methodes hebben ervaren .  

We hopen u in de laatste Postduif van dit schooljaar te informeren welke methodes we volgend 

schooljaar gaan gebruiken.  

Daarnaast evalueren we als team ook diverse onderdelen van het schooljaar (oa. activiteiten, 

jaarplanning, samenwerking tussen collega’s)  en stellen de jaarplanning voor het nieuwe 

schooljaar vast.  

Aan het einde van de dag sluiten we af met een teambuildingsactiviteit en staan we als team 

alvast officieel stil bij het afscheid van de collega’s die met pensioen gaan en de collega’s di e 

aan het einde van het schooljaar de school verlaten.  

 

Juffen-, en Meestersdag: 
Op woensdag 6 juli aanstaande vieren we in groep 3 

t/m 8 de juffen-, en meestersdag. Naast een 

programma in de eigen groep, wordt er door elke 

groep ook iets leuks ingestudeerd, dat aan het einde 

van de dag wordt gepresenteerd op het schoolplein 

(nabij de Pannakooi). Bij slecht weer vindt dit plaats 

in de gymzaal. In eerdere berichtgeving stond 

vermeld dat dit om 12.00 uur begin . Bij nader inzien was dit iets te ambitieus, daarom starten we 

met de eindpresentatie om 12.15 uur.  Let op: de leerlingen van groep 1 en 2 doen ook mee met 

de eindpresentatie. Het Thema van deze dag is: Afrika! In deze stijl mogen de leerlingen dan ook 

(verkleed) naar school komen. 

 

Pensioen collega’s: 
Juf Anneke, Ineke en Marian zullen dit schooljaar afscheid nemen van CBS 

De Ark en mogen gaan genieten van hun pensioen.  

 

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u daarom uit op 

6 juli vanaf 12.15 uur om eerst de eindpresentatie van de juffen-, en 

meestersdag bij te wonen en daarna gebruik te maken van de gelegenheid 

om Anneke, Ineke en Marian de hand te schudden. Dit zal bij mooi weer op 

het plein plaatsvinden en anders in de centrale  hal van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Afscheid groep 8 
Nog even en dan zwaaien we onze 

achtstegroepers uit. Na de vakantie 

beginnen ze aan een nieuw avontuur 

op een nieuwe school. 

 

CCC: Maud, Elise, Sven, Puck, Pepijn en 

Jurgen 

Greijdanus: Wesley, Phileine, Naomi en 

Fenna 

JenaXL: Lucas, Dayne en Jayden 

Mens&: Rosie 

Talentstad: Silke en Rachelle 

Thomas a Kempis College: Tess, 

Gerayno, Raichiano, Thijmen, Jurre, 

Esmay, Linde en Minh 

Thorbecke: Jaé-Lynn, Sophie, Sara en 

Noraly 

Zone College:  Tom, Isis, Ties en Tiemo 

 

 

 

 

 

Leerlingenraad: 
Dinsdag 28 juni jl. heeft de leerlingenraad van CBS De Ark 

voor de laatste keer vergaderd in dit schooljaar. Tijdens 

deze vergadering was een medewerker van de 

Gemeente Zwolle te gast: Wijkregisseur John de Vries. 

Samen met hem hebben we ideeën uitgewisseld over het 

gebruik van diverse groene plekken rondom de school. 

In het bijzonder hebben we het met elkaar gehad over 

het in bruikleen nemen van de groene strook tussen de 

parkeerplaats en de fietsenstalling. De ingebrachte 

ideeën zijn door de wijkregisseur meegenomen en na de zomervakantie komt hij terug in de 

(nieuwe) leerlingenraad om de mogelijkheden verder te bespreken.  

 

Natuurlijk hebben we nog meer onderwerpen besproken zoals: werken in de verschillende ruimtes 

in de hal van de school. De leerlingen gaven aan dat ze dit erg prettig vinden en  dat kinderen 

zich ‘over het algemeen’ goed aan de afspraken houden. Tevens is het idee besproken om 

kinderen uit de ‘oude’ groep, alvast iets te laten vertellen (presentatie geven) aan de ‘nieuwe’ 

groep’. Het idee werd door iedereen omarmd en zal in de klassen verder worden uitgewerkt. Voor 

de leerlingen van groep 7 geldt dat zij voor de vakantie nog een bezoekje van leerlingen uit groep 

8 kunnen verwachten. Aan het eind van de vergadering hebben we het officieel afgesloten en 

heeft elke leerling een oorkonde ontvangen en een presentje als dank voor de inzet en inbreng. 

Natuurlijk mocht een foto niet ontbreken op het nieuwe speelterrein, waar de leerlingenraad trots 

op is, dat dit project is gelukt! Volgend schooljaar zullen er in de groepen 4  t/m 8 weer nieuwe 

leerlingen worden gekozen om voor één jaar lid te zijn van de leerlingenraad.  

 



   

 

   

 

 
 

Fruitvaders en groentemoeders gezocht! 
Onze school mag komend schooljaar deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! 

In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle kinderen voor 3 keer per week 

een gratis stuk groente of fruit. Dit is een aanvulling op het 10 uurtje dat u zelf meegeeft. 

Op de “schoolfruitdagen” (dinsdag, woensdag en vrijdag) wordt het fruit geteld en indien nodig 

moet het soms ook gesneden worden. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders/grootouders die ons 

hierbij willen helpen.  

 

 

 

Vind je het ook leuk om te helpen?  

Stuur dan een mailtje (uiterlijk 02 september 2022) 

naar Robertjan de Wilde: 

robertjan.dewilde@vivente.nu  

 

De fruitvaders en groentemoeders starten direct 

om 8:30 uur en zijn afhankelijk van wat er 

geleverd wordt (en hoeveel er bijgepraat wordt) 

rond 9:30 uur klaar. Dit alles natuurlijk onder het 

genot van een heerlijk kopje koffie of thee en 

alvast een voorproefje van de gezonde snack die 

kinderen krijgen aangeboden.  

 

Jeugdgezondheidszorg 
Graag informeren we u over de Jeugdgezondheidszorg en de werkwijze voor het schooljaar 2022 -

2023. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg monitoren we kinderen en begeleiden ouders waar nodig 

bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. We werken graag samen met u als directeur, 

leerkrachten en intern begeleiders. We zien tenslotte samen dezelfde kinderen. Naast de 

gezondheidsonderzoeken die we doen, kunnen we altijd meedenken bij vragen of signalen en 

helpen we graag bij oplossingsrichtingen. U kunt ook ouders naar ons ve rwijzen. Elke school heeft 

een contactpersoon, namelijk een jeugdverpleegkundige vanuit de Jeugdgezondheidszorg. De 

jeugdverpleegkundige is dus het hele jaar te consulteren en zal ook tweemaal per jaar een 

afspraak met u en/of de IB-er inplannen. 

  

mailto:robertjan.dewilde@vivente.nu


   

 

   

 

Naast dat we te consulteren zijn, voeren we ook gezondheidsonderzoeken uit bij kinderen in de 

leeftijd van 5 en 10 jaar. Normaal gesproken voeren we deze onderzoeken op school uit. Sinds de 

start van de coronacrisis is dit helaas niet meer gebeurd. Mede door de coronacrisis en door 

veranderingen in landelijke richtlijnen hebben we de ambitie om toe te werken naar een 

aangepaste werkwijze voor kinderen in de basisschool leeftijd vanaf het schooljaar 2023/2024. Wij 

houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Het aankomende schooljaar is een 

overgangsfase waarin we onderstaande werkwijze hanteren.  

  

Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar 

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak 

in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de 

doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De 

doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en 

bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo 

zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze 

hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders 

op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten.  

  

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar 

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte 

en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze 

vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een 

aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 

en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst 

kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

  

Groepsvoorlichting groep 8 

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze 

groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn:  

• Puberteit 

• Fit in je vel 

• Mediagebruik 

  

Zijn er vragen naar aanleiding van deze mail? Stel ze dan gerust! Dit kan via de c ontactpersoon 

Jeugdgezondheidszorg verbonden aan uw school. Janneke Kleijer (interne begeleider) kan u 

hier verder mee helpen. 

 

 Vakanties / vrije dagen schooljaar 2022 – 2023 (herhaling) 

In deze postduif vindt u alvast het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels heeft de 

Medezeggenschapsraad op 21 juni ingestemd met dit voorstel voor het inplannen van de overige vrije 

dagen.  Op 8 juli zal het team deze planning definitief vaststellen.  De dagen waarop de kinderen extra vrij 

zijn en het team zal gebruiken voor onderwijsontwikkeling en professionalisering zijn, worden in de volgende 

Postduif gepubliceerd.  

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  

  

Trefwoord: 
 

LIEVER EEN LIED (week 27 en 28) 

Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen. 



   

 

   

 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 27: Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee naar de stad van vrede?’ 

(Psalm 122). 

week 28: Psalm 126 ‘Een lied van troost bij verdriet’ (Psalm 126); Psalm 23 ‘Hij zorgt goed voor mij’ (Psalm 

23). 

 
Bijbelverhalen middenbouw: 

week 27: De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8). 

week 28: De opa van Levi (3) (Psalm 23); De opa van Levi (4) (Psalm 126). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 27: Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8). 

week 28: Schaap en herder (Psalm 23); Het komt goed (Psalm 126). 

 

 

 

 

    

Groep 5, 6 en 7 opgelet!  
   

Wil jij leren om te vertellen voor een grote groep, je mening te geven, contacten te maken of  beter 

vragen leren stellen aan anderen? 

Wil je werken aan het opkomen voor jezelf en werken aan je motivatie, zodat je met meer plezier 

naar school gaat? Ben je bang om fouten te maken en wil je met meer vertrouwen een toets maken? 

  

Wij willen je laten weten dat je hier niet alleen in staat, en dat wij jou hier graag mee willen helpen. 

Bovenstaand zijn maar een aantal voorbeelden waarmee we bij Playing for Success aan de slag gaan. 

Samen met jou stemmen we dit natuurlijk af.  

  



   

 

   

 

Mocht je willen weten hoe een bijeenkomst eruitziet en wat we doen in het stadion, dan is de volgende 

link naar het volgende filmpje erg leuk: https://youtu.be/DA33SV057Vw Misschien wil je juf of meester het 

filmpje wel afspelen in de klas!  

  

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met je juf/meester en meld je aan voor Playing for Success, 

waar we samen gaan werken aan jouw persoonlijke leerdoelen.   

Dit alles wordt gratis aangeboden door Catent, OOZ en Vivente.  

  

Playing for Success vindt na schooltijd (ma/di/wo) plaats in het PEC Zwolle stadion en het duurt rond de 12 

weken. We hebben 3 momenten in het schooljaar dat je mee kunt doen.  

  

Mochten je ouders meer willen weten dan kunnen ze ook rechtstreeks contact opnemen met Playing for 

Success en vragen naar:  

Harold van Bremen tel.06-51810708  mail: h.vanbremen@playingforsuccess.nl   

òf Dion Reijnen tel. 06-20471806 mail: d.reijnen@playingforsuccess.nl   

  

Misschien tot ziens in het stadion!!  

  

Groeten van het hele Playing for Success team.  

  

PS. Voor je ouders is het volgende artikel leuk om te lezen, als ook zij geïnteresseerd in Playing for Success. 

http://bit.ly/pfsz-2022    
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