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Agenda: 
14 juli:    14.30 u. start de zomervakantie voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7.  
15 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

30 augustus   Eerste schooldag schooljaar 2022 – 2023. Let op: dit is op dinsdag 

02 september   16.30 u. Startfeest CBS De Ark 
20 september   Schoolreisjes groep 1 t/m 7 

 

Van de directie:  
Als deze laatste editie van de Postduif uitkomt, zit het schooljaar 
2021 – 2022 er op. Het jaar is voorbij gevlogen. Een schooljaar 

waarin weer hard is gewerkt en we mooie dingen hebben 

gedaan. Denk maar aan het nieuwe schoolplein aan de 
voorkant van de school. Helemaal ontworpen dóór en vóór de 

leerlingen van de Ark, een prachtig resultaat. In het nieuwe 

schooljaar zullen we nog enkele spelelementen toevoegen op 
de andere pleinen en zorgen we ervoor dat het voor iedereen 

een fijne plek is om te spelen. Ook hebben we nog contact met 

de wijkbeheerder van de gemeente Zwolle om te kijken welke 
mogelijkheden er zijn om extra speelruimte in het groen te organiseren.  

 

Een andere mooie ontwikkeling is  de herinrichting van de werkplekken 
in de centrale ruimtes in de school. Deze ruimtes zijn ingedeeld in 3 

kleurenzones, welke staan voor bepaalde afspraken voor (samen) 

werken in de gang/hal. De opbouw hiervan is, van ‘stilte-ruimte’ (paars)  
tot ‘samen-spelen-ruimte’(groen). Nu we allemaal aan deze afspraken 

gewend zijn geraakt, is het tijd om hierbij ook passend meubilair te 

zoeken. Een 3-tal projectinrichters hebben inmiddels poolshoogte 
genomen en zullen na de zomervakantie hun eerste plannen 

presenteren. Afhankelijk van de levertijden, zullen we naar verwachting 

ergens tussen de herfst-, en kerstvakantie kunnen gaan genieten van 
deze prachtige nieuwe werkomgeving.  

 

 
Gelukkig konden we ook weer een aantal ouderbijeenkomsten 

organiseren. Naast een algemene informatievond hebben we 
ook een aantal ouder-cafés georganiseerd. Tijdens deze cafés 

was er gelegenheid om met ouders eens door te praten over 

de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek (maart 2022) 
en de toekomstplannen die de school heeft op basis van de 

visie en ambities die zijn opgesteld. De belangstelling hiervoor 

was beperkt, maar het is zeker de moeite waard om eens een 
keer aan te schuiven en hier volgend jaar verder over door te 

praten. Ook was het fijn om ouders weer te ontmoeten tijdens 

een aantal kijkmomenten in de klas. Kinderen konden met trots 
aan hun ouders laten zien waar ze mee bezig waren, wat ze 

hadden geleerd en gemaakt. Ook zeker iets om in het nieuwe schooljaar te continueren.  



   

 

   

 

Aan het eind van een schooljaar staat ook altijd weer de groepsverdeling voor het nieuwe 
schooljaar op het programma. In het kader van deze groepsverdeling hebben we voor meerdere 

groepen een informatieavond of ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avonden hebben we 

nadere toelichting gegeven waarom we als school bepaalde keuzes hebben gemaakt rondom 
groepssamenstelling en de bijbehorende personele bezetting. Tevens hebben we gepresenteerd 

welke aanpak wij hierbij het meest efficiënt vinden.  In het nieuwe schooljaar zal de ‘algemene 

informatieavond’ niet meer standaard op het programma staan. Als school starten we vrij snel 
met de kennismakingsgesprekken, waar de leerling, ouders en leerkracht bij aanwezig zijn  en 

uitgebreid kennis met elkaar maken. Voor een aantal groepen geldt dat aan het begin van het 
schooljaar wel een informatiemoment wordt georganiseerd met specifieke informatie. Hierover 

informeren we u in de eerste week na de zomervakantie. Natuurlijk ontvangt u van de leerkracht 

ook de benodigde informatie over de inhoud 
en het verloop van een schooljaar voor het 

leerjaar dat voor uw kind van toepassing is.  
 

Maar nu eerst zomervakantie. Een periode van 

uitrusten, ontspannen en afstand nemen. Dat 
doet iedereen op zijn of haar eigen wijze. Even 

lekker genieten van de vrije  tijd, geen wekker, 

geen huiswerk etc.  Tot slot wil ik deze laatste 
Postduif afsluiten met een kort gedicht:  

 
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan,  

Misschien zullen we eerst wel lekker op vakantie gaan.  

Het is een tijd om tot rust te komen, 
Een tijd van nieuwe en spannende ervaringen, 

Prachtige vergezichten tijdens wandelingen.  

 
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken, 

We raken toch nooit uitgekeken. 

Op Zijn schepping in de prachtige natuur, 
Hij heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt , 

Hij is het die over ons leven waakt. 

 
Heer wilt U de vakantiegangers beschermen, 

En U over thuisblijvers ontfermen. 

Wij bidden om Uw nabijheid, 
Bewaar ons overal waar wij gaan of staan, 

Zodat wij uitgerust het nieuwe schooljaar in kunnen gaan.  

 
Ik wens u en jou, namens het hele team van CBS De Ark, een hele mooie zomerperiode. Net als 

vorig jaar zullen we als team starten met een studiedag op maandag. Dinsdag 30 augustus hopen 

we alle leerlingen weer veilig en gezond op school te ontmoeten.  

 

Calamiteitennummer: 
Natuurlijk gaan we allemaal lekker genieten van een 

welverdiende zomervakantie. Toch kan het voorkomen dat 
er  in de vakantie onvoorziene zaken gebeuren die  

belangrijk zijn om aan de school te melden. Bij calamiteiten 

of andere bijzondere  
gebeurtenissen kunt u contact opnemen met meester 

Robertjan. Hij is bereikbaar op het  

volgende mailadres: robertjan.dewilde@vivente.nu  
Let op: het verzoek om het eerste contact via hem te laten 

verlopen, daarna kan worden afgestemd hoe het verder 

gaat.   
 

 

mailto:robertjan.dewilde@vivente.nu


   

 

   

 

Wij zijn uitgevlogen! 

 
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken 

voor de leuke contacten in de afgelopen jaren, we 
hebben alle drie met veel plezier gewerkt maar sluiten nu 

deze periode af.  

 
Dank u wel voor alle lieve woorden, kaartjes , cadeautjes 

en bloemen, het was hartverwarmend.  

 
We wensen u en jullie allemaal een heel goede zomer toe 

en een fijne vakantie!  

 
Zomerse groeten van, 

Ineke Askes, Anneke Trip en Marian Akkerman.  
 

 

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 - 2023: 
De Medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering positief geadviseerd ten aanzien  van het 

vakantierooster en de planning van de extra vrije lesdagen voor de leerlingen.  Het vakantierooster 

is al in eerdere edities van de Postduif gepubliceerd. Hieronder vindt u de extra lesvrije dage n 
voor de leerlingen. Tijdens deze lesvrije  dagen werkt het team aan professionalisering en 

schoolontwikkeling.   
 

Maandag 29 augustus 2022 

Woensdag 21 september 2022 

Vrijdag 04 november 2022 
Maandag 21 november 2022 

Vrijdag 10 februari 2023 

Maandag 06 maart 2023 
Vrijdag 30 juni 2023 

Maandag 03 juli 2023 
 

Net als dit jaar start de zomervakantie in schooljaar 2022 – 2023 op donderdag, vrijdag 21 juli 2023 
zijn de kinderen dan al vrij. Formeel is dit een calamiteitendag. Dus mocht er in de loop van het 

schooljaar  vanwege omstandigheden een extra dag worden ingepland, dan is er een kans dat 

de laatste schooldag anders ingevuld gaat worden. Als dat het geval is, wordt u hierover ruim 
voor die tijd (minimaal 4 weken van te voren) geïnformeerd.  
 

Startfeest vrijdag 02 september 2022: Zet alvast in de agenda! 
In de eerste week na de zomervakantie starten we op vrijdag 02 september 

met een spetterend startfeest. Als gezin kunt u deelnemen aan een foto-
puzzeltocht, die wordt afgesloten met een gezell ig samenzijn op het 

schoolplein. We starten om 16.30 uur met het feest! In de eerste week van 

het nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie, maar noteer de datum 
maar alvast in de agenda. 

 

 

 

 

 

GEBEDSGROEP "PRAY FOR KIDS ARK" 



   

 

   

 

We kijken als ouders van de gebedsgroep dankbaar terug op het afgelopen jaar. De verbinding met 
kinderen, ouders en leerkrachten van de Ark werd maandelijks door gebed ervaren. Het was hierbij mooi 

om te zien dat door de leerkracht de gebedspunten van de kinderen werd verbonden met o.a. het 

kerngebed het "Onze Vader".  Ook het komende schooljaar willen we graag ouders uitnodigen om 
maandelijks mee te bidden voor onze school.  Vooral ouders met kinderen in de huidige groep 1/2a heten 

we extra welkom. Op die manier is er een goede verdeling binnen de groepen. Spreek ons gerust een 

keer aan als je vragen hebt of gebedspunten! 
 

Daniëlle Withaar, Jolanda van Bergijk, Liesbeth Groothuis, Marike Kamp, Susanna van der Werf, Alma van 
de Hoek, Ivon Breukelman, Janneke Hartemink en Jaenine van der Meulen 
 

   

 
 

Opening van de inclusieve speeltuin aan de Bentinckmarke 
 

Hallo allemaal,  

 
Na veel overleg en plannen maken is het na 3 jaar 

eindelijk zo ver: de speeltuin aan de Bentinckmarke is 
heringericht met nieuwe speelelementen zodat kinderen 

met en zonder beperking hier samen kunnen spelen!  

 
Aanstaande zaterdag 16 juli is de opening om 14 uur, 

gevolgd door een samenspeelmiddag tot 16.30 uur  

Van harte welkom! (zie ook afbeelding hiernaast) 
 

Ouders die de petitie hebben ondertekend, meesters en 

juffen en kinderen die hebben meegedacht met de 
plannen o.a. door het ontwerpen van "de ideale 

speeltuin" en het maken van maquettes hiervan: heel erg 

bedankt!  
 

Met vriendelijke groet, Elsbeth van Til  (moeder van Levi, 

Thomas (nu nog groep 7), Amelie (nu groep 4) 
 

 


