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Gedeputeerdenlaan 47, 8016 AX Zwolle, tel.: 038 – 460 32 58, e-mail: dearkzwolle@vivente.nu, www.dearkzwolle.nl 

 

Agenda: 
9 september:    Gebedsgroep Pray for Kids: hele school 

12 september:   Informatieavond groep 6,7 en 6/7, aanvang 19.30 uur 

12 t/m 30 september:  Kennismakingsgesprekken (zie berichtgeving Parro) 

15 september:                      MEC muziekles groep 1 t/m 4 

20 september:  Schoolreisje groep 1 t/m 7  

21 september:   Studiemorgen en Vivente middag, alle kinderen zijn vrij  

22 september:  Postduif 2 

26 september:  Groep 8 gaat naar de dode hoek les om 8.45 uur 

26 september:  Informatieavond groep 8, aanvang 19.30 uur 

29 september:  MEC muziekles groep 5 t/m 8 

 

Van de directie: 
“De kop is er weer af!” De start van het schooljaar is inmiddels een feit. Alle kinderen hebben zo 

langzamerhand hun plekje weer gevonden op school. De startactiviteit is goed bezocht en het 

was fijn om elkaar weer even informeel te spreken. Inmiddels hebben de meeste ouders al een 

kijkje mogen nemen in de 

groep van hun kind(eren). 
 

Komende weken staan in 

het teken van de 

kennismakingsgesprekken. 

Via Parro kunt u zich 

inschrijven.  
 

Het is goed om dit gesprek 

voor te bereiden met uw 

kind. In bericht dat via Parro 

is verzonden, vindt u een 

document dat u kunt 

gebruiken als hulpmiddel. 

Als school hechten we er veel waarde aan om het gesprek in de driehoeksverhouding (kind-

ouder-school) te voeren. We hebben er begrip voor als u het in de onderbouw (groep 1, 2 of 3) 

prettiger vindt om de leerkracht alleen te spreken. Indien dat het geval is, vragen we u om 

hierover contact op te nemen met de leerkracht van uw kind(eren).  

 

In deze eerste weken start elke groep met groepsvormende 

activiteiten. Tijdens deze lesmomenten wordt er stil gestaan bij 

allerlei zaken die belangrijk zijn om een goede start te maken. 

Als groep worden er zgn. ‘klasse-afspraken’ gemaakt over het 

gewenste gedrag en wat we hier met elkaar van verwachten. 

Op deze manier ontstaat er in elke groep en duidelijke structuur 

en werkwijze. Vraag uw kind gerust naar de ervaringen over 

deze startactiviteiten.  
 

Dit keer wil ik mijn bijdrage afsluiten met een passend gedicht bij de start van het schooljaar:  



   

 

   

 

De toekomst in: 

Tijden zullen veranderen en daarmee de 

maatschappij, 

Ook onze kinderen in de toekomst zullen 

anders zijn dan wij. 
 

Dat is een natuurgegeven, wordt daarvan nu 

maar niet bang, 

Elke tijd zijn eigen kleuren; elke tijd zijn eigen 

zang. 
 

Maar iets zal steeds hetzelfde blijven bij alle 

kinderen elke tijd, 

Dat verandert nooit en dat zal blijven tot in 

alle eeuwigheid. 
 

Zij zullen ons om Liefde vragen oprechte aandacht vragen zij,  

’t Gevoel van: ‘Yes, ik mag er wezen’ dat maakt onze kinderen blij.  

Zo zullen zij de toekomst in gaan als kinderen die met Liefde leven, 

Zodat zij aan de mensen in hun eigen leven die Liefde ook door kunnen geven.  
 

Namens het team wens ik iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! 

 

Save the date! 
Van 3 september tot en met 2 oktober a.s. exposeert Stichting De Stad Verbeeldt onder de 

bezielende leiding van onder andere Fieke van 't Riet, Gertjan Aalders en Bert Janssen de eigen 

tentoonstelling De Stad Verbeeldt….weer! – Verhalen van Harculo. 

 

Het afgelopen jaar mocht ik samen met 3 professionele fotografen en 19 

amateurfotografen/beeldmakers werken aan fotografische beeldverhalen 

en multimediale producties. Belicht wordt het leven en werken van oud-

medewerkers, oud-dienstverleners, wijkbewoners van Harculo, maar ook 

kijken we vooruit naar de toekomst! Want daar waar de Centrale Harculo 

in het verleden meer dan 60 jaar trouwe dienst heeft verleend als 

energieopwekker, is het terrein nu klaar voor een nieuwe stap: 

vooruitkijken naar de toekomst met duurzame energie. En hoe leuk is dat 

te doen met onze toekomst, onze jeugd! Wat weet die eigenlijk van 

Harculo, wat willen we dat zij te weten komen en wat moeten zij aan rijke 

historie meenemen de toekomst in? Zien zij wat wij zien? En willen ze dat 

wel zien? Of kijken ze heel anders naar de toekomst? Hoe leuk was het dat 

samen met groep 5 (nu groep 6) van CBS de Ark te ontdekken en tot de conclusie te komen dat 

kinderen heel onbevangen en vol energie alles in zich opnemen en totaal andere dingen zien 

dan wij als volwassenen. 

Voor meer informatie kijk snel op: https://www.destadverbeeldt.nl/ 

 

 

 

 

https://www.destadverbeeldt.nl/


   

 

   

 

EU-Schoolfruit 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen uw kinderen op school gratis 

drie porties groente en fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 

gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 

leuk! Wilt u weten welke soorten fruit of groente uw kinderen wekelijks ontvangen? 

Schrijf u dan in voor de speciale nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  
 

U kunt de wekelijkse levering ook bekijken op de 

website van EU-Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl. Het EU-Schoolfruit is 

een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 

dag te halen. Geeft u zelf ook fruit mee op de overige dagen? 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 

ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de 

Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 

verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

Bewegingsonderwijs/schoolzwemmen op de Ark schooljaar 2022 – 2023: 
 

Sinds vorig schooljaar verzorgt juf Hilde Brinkman de gymlessen voor alle groepen. Dit schooljaar 

is zij een ‘vast’ onderdeel binnen het team geworden  en geeft ze aan elke groep twee gymlessen. 

Op deze manier is kwalitatief bewegingsonderwijs gewaarborgd. Naast de gymlessen willen we 

als school ook graag voldoende tijd en ruimte in het rooster inplannen voor de andere 

vakgebieden zoals de wereldoriëntatie vakken en creatieve vorming.  Om dit op een 

verantwoorde manier invulling aan te geven (lees: het lesrooster niet propvol te stoppen), hebben 

we moeten besluiten om dit schooljaar met de groepen 5 t/m 8 niet deel te nemen aan de 

zwemactiviteiten in het zwembad van Windesheim. Op deze manier ontstaat er  meer ruimte in 

het rooster om voor de groepen 5 t/m 8 aan bovenstaande vakken de juiste tijd een aandacht te 

geven. 
 

Trefwoord 
 

ZOEKTOCHT (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en 

tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.  
 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 37: Abraham voelt zich niet thuis (midrasj); Abraham gaat op weg (Genesis 11, 30-12, 5). 

week 38: Abraham in Egypte (Genesis 12: 10-13); Farao en Abraham (Genesis 12: 14-20). 

week 39: Abraham en Lot gaan hun eigen weg (Genesis 13, 1-18); God belooft Abraham een 

volk (Genesis 15). 
 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 37: Abraham in de godenwinkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Het begin van de 

zoektocht (Genesis 12, 1-9). 

week 38: Abraham en Sara gaan naar Egypte (Genesis 12, 10-16); Vreemde rampen in Egypte 

(Genesis 12, 17-20). 

week 39: Uit elkaar (Genesis 13, 1-13); Opnieuw die belofte (Genesis 13, 14-18). 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/


   

 

   

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 37: Ruzie in de winkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Weer op reis (Genesis 12, 1-9). 

week 38: Het gaat mis (Genesis 12, 10-16); Weer op het goede spoor (Genesis 12, 17-20). 

week 39: Wat kies je? (Genesis 13, 1-13); Zo veel zand… (Genesis 13, 14-18) 

 

 

 

 

 

 


