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Agenda: 
September 

16 september:  Muziekles MEC voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) 

21 september:  Leerlingenraad 

28 september:  Schoolfotograaf (nadere informatie volgt via Parro) 

30 september:  Postduif 3 

Oktober 

6 t/m 17 oktober:  Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’  

8 en 13 oktober:     Afscheid juf Magda (nadere info volgt via Parro) 

14 oktober:  Postduif 4 

15 oktober:   Studiedag team (alle kinderen vrij) 

16 t/m 24 oktober:  Herfstvakantie  

 

Van de directie: 
Afgelopen twee weken hebben nagenoeg alle ouders (en kinderen vanaf groep 4) een 

kennismakingsgesprek met de juf/meester gehad. In deze gesprekken is waardevolle informatie 

gedeeld waar de leerkrachten het lesprogramma verder op kunnen afstemmen. In deze 

gesprekken ging het vaak over de vraag: ‘Wat heb ik/jij nodig?’   
 

Ieder mens heeft basisbehoeften. Dat zijn de dingen die je echt nodig hebt om te kunnen 

(over)leven. Al vroeg leren we kinderen wat deze primaire levensbehoeften zijn. Het gaat dan om 

voedsel, kleding, onderdak en veiligheid.   
 

In Nederland hebben we dit allemaal aardig goed voor elkaar. Wij hoeven in principe geen 

honger of dorst te lijden. Heb je geen of weinig werk of inkomen, dan zijn er allerlei mogelijkheden 

om hulp te krijgen. Daarnaast leven we gelukkig ook nog in een democratisch land met vrijheid 

van meningsuiting en hebben we geen directe dreiging te vrezen van oorlog. Zo is ook onze 

persoonlijke veiligheid gegarandeerd. 
 

Wat dat betreft boffen we hier maar. Er zijn genoeg plekken op 

de wereld te bedenken waar op dit moment geweld, honger 

en onveiligheid heerst. Zodra je het journaal aanzet of de krant 

openslaat word je ermee overspoeld. Of het nu gaat om oorlog, 

natuurrampen of terroristische dreigingen.   
 

Toch kunnen wij niet leven van brood alleen. Het is ook heel 

belangrijk om als mens gezien en gehoord te worden. Daarom 

is het hebben van een echte vriend een enorm geluk. En dan 

gaat het niet om honderden volgers op Instagram of Tiktok ... 

maar om een persoon die echt oog heeft voor jou, jouw hoort 

en ziet. Die je neemt zoals je bent, met al je leuke en minder 

leuke kanten.  
 

In het kader van de Kanjertraining staan we hier in de groepen 

ook bewust bij stil. Een passend gedicht (van Toon Hermans) dat 

bij mij te binnen schoot, wil ik tot slot met jullie delen. 
 

Hartelijke groet, Robertjan de Wilde  



   

 

   

 

Aanpassing schoolplein: 
Vorig schooljaar heeft de oudervereniging gevraagd of zij een bedrag van de ouderbijdrage 

(overschot van overige jaren) kan besteden aan verbetering van het schoolplein. Dit idee was 

ontstaan omdat er in de leerlingenraad diverse wensen waren over het aantrekkelijker maken van 

de voorkant (nabij de hoofdingang) van het schoolterrein. Dit gedeelte van het schoolplein wordt 

door veel kinderen ervaren als saai en niet uitdagend. Op basis van de wensen hebben we een 

bedrijf gevraagd om dit om te zetten in een eerste schets. Inmiddels is deze schets aan de directie 

en ouders van de Oudervereniging toegelicht. Op 21 september wordt dit ontwerp ook met de 

leerlingenraad besproken. Op onderstaande foto geven we u alvast een sfeer-indicatie. Zodra 

we meer concrete uitwerkingen en plannen hebben, zullen we dat via de Postduif  delen. 

 

  
 

 

!! - VACATURE – VACATURE – VACATURE – VACATURE – VACATURE – VACATURE - !! 

 

GEZOCHT – MEDEWERKERS VOOR PAUZETOEZICHT (OVERBLIJF) 
Voor de pauzemomenten op maandag en dinsdag zijn we op zoek naar personen die tijdens de 

lunchpauze toezicht willen houden op de leerlingen! Vind je het leuk om actief een steentje bij 

te dragen aan een fijne pauze voor de leerlingen, meld je dan aan. Er staat natuurlijk ook een 

passende (vrijwilligers) vergoeding tegenover en goede begeleiding. Voor meer informatie of 

aanmelden: stuur een bericht naar overblijfdeark@vivente.nu of loop even binnen op school en 

vraag naar Robertjan of Marjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Ken je iemand (16+) in je omgeving?  

Tip deze mensen dan! 

Ook opa’s, oma’s, broers/zussen, etc.  

zijn van harte welkom! 
 

Join the 

hoofdingang 

mailto:overblijfdeark@vivente.nu


   

 

   

 

Van de OV 
 

Vacature bestuurslid Oudervereniging 

Wie zijn wij 

De oudervereniging zet zich actief in om op school voor onze kinderen jaarlijks allerlei 

activiteiten te organiseren. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een klein groepje 

ouders die zich op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 

voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Samen met de overige bestuursleden 

organiseren we jaarlijks een heel aantal activiteiten, denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, 

Pasen, schoolreis en het eindfeest.  
 

Wat doen we 

De activiteiten worden per schooljaar verdeeld onder een aantal bestuursleden van de 

Oudervereniging. Zij stellen per activiteit een activiteitencommissie samen, deze kan bestaan uit 

één of meerdere hulpouders en leerkrachten. Per activiteit wordt er aan het begin van het 

schooljaar een budget vastgesteld door de penningmeester in overleg met de voorzitter en 

secretaris.  
 

De activiteitencommissie maakt gezamenlijk de plannen over de invulling van de activiteit. 

Tevens vindt er een taakverdeling plaats over bijvoorbeeld het regelen van de in te zetten 

middelen en/of mensen, welke boodschappen er bijvoorbeeld nodig zijn. Het overleg hierover 

vindt, indien nodig, ook buiten schooltijd plaats.  

 

Het bestuur verzorgt naast alle activiteiten ook de administratie en incasse ert jaarlijks de 

vrijwillige ouderbijdrage. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar.  

 

Wat vragen we  

Als bestuurslid van de Oudervereniging heb je over tenminste twee activiteiten per jaar de 

leiding. Je stelt per activiteit een activiteitencommissie samen en draagt zorg voor de goede 

uitvoering van de activiteit. Je rapporteert in de bestuursvergaderingen aan de andere 

bestuursleden.  
 

Profiel 

- Je kunt zelfstandig activiteiten organiseren in een commissie en andere ouders aansturen;  

- Je bent handig, flexibel, weet van aanpakken en hebt een proactieve houding;  

- Je bent in de gelegenheid de bestuursvergaderingen zoveel mogelijk bij te wonen en je 

beschikt over een gezonde dosis humor; 

- Je respecteert onze privacyregels.  

 

Het “werk” voor de OV is gezellig,  veelzijdig en afwisselend in een enthousiast team.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de Oudervereniging en heb je belangstelling 

om bestuurslid te worden, dan willen wij graag met je in contact komen!  

Je kunt natuurlijk altijd even mailen naar ov.deark@vivente.nu of spreek gerust één van de 

bestuursleden aan.  

 

Namens de Oudervereniging 

Lineke Kroeze (voorzitter) 06-10424602 

Lydia Bongaerts (penningmeester) 06-51256122 

Hanna Schuinder (secretaris) 06-11169249 

 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 
 

Op 8 november vanaf 19:30 uur zal de algemene ledenvergadering (ALV) van de OV 

plaatsvinden op school. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor 

is nodig en kan via het mailadres van de OV: ov.deark@vivente.nu 

 

   



   

 

   

 

De oudervereniging is op zoek naar hulpouders!  
 

Wie zijn wij 

Wij als oudervereniging zijn een groepje ouders dat zich op vrijwillige basis 

actief inzet om op school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te 

organiseren. Om samen te overleggen en dingen te bespreken 

vergaderen we ongeveer 5 keer per jaar.  

 

Wat doen we 

We organiseren jaarlijks activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Pasen, 

schoolreis en het eindfeest. De leden van de oudervereniging zijn per 

activiteit, vaak samen met een aantal leerkrachten, verdeeld in 

commissies. Deze commissies komen per activiteit bijeen om plannen 

te maken en te organiseren.  

 

Waar zijn we naar op zoek 

Enthousiaste ouders die de handen uit de mouwen willen steken!  

Het ‘werk’ voor de OV is gezellig, veelzijdig en afwisselend in een enthousiast team. Voel je iets voor deze 

uitdaging, dan voegen we je graag toe aan de hulpouder groepsapp, waarin we oproepjes voor hulp 

zullen plaatsen. 

 

Dus ben je handig, flexibel, weet je van aanpakken en ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van 

de oudervereniging, dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar ov.deark@vivente.nu of spreek gerust 

één van onderstaande OV-leden aan.  

 

Namens de oudervereniging: 

Lineke Kroeze 06-10424602 

Hanna Schuinder 06-11169249 

 

 

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 
 

Spaar mee voor onze schoolbieb! 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer 

Kinderboekenweek. Tijdens de 

Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is 

een feestje Bruna wil graag (voor)lezen 

stimuleren door samen met ouders en 

kinderen de schoolbibliotheek te vullen met 

fijne boeken. Want leesplezier begint op 

school én bij Bruna.  

 

Zo werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en 

lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 

voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 

nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. 

Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of 

meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  

 

Met vriendelijke groet, Het team van CBS De Ark 

 



   

 

   

 

Trefwoord 

 
Wie ben ik? (week 37 t/m 39)  
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder 

mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 37: David is de jongste, maar is hij nog meer? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); 

David is een harpspeler, maar is hij nog meer? (1 Samuël 16, 14-23). 

Week 38: David is dapper, maar is hij nog meer? (1 Samuël 17); David is een winnaar, maar is hij 

nog meer? (1 Samuël 18). 

Week 39: David is een vriend, maar is hij nog meer? (1 Samuël 19, 18-24; 20 en 21, 1); David is 

een goed mens, maar is hij nog meer? (1 Samuël 24, 26 en 31 en uit 2 Samuël 2, 1 -4). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 37: Een herdersjongen  (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); Een harpspeler  (1 

Samuël 16, 14-23). 

Week 38: Een held (1 Samuël 17); Een winnaar (1 Samuël 18).  

Week 39: Een vriend (1 Samuël 19, 20 en 21, 1); Een goede koning (1 Samuël 24, 2 -23). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 37: David is de jongste, maar is hij nog méér? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); 

David is een harpspeler, maar is hij nog méér? (1 Samuël 16, 14-23). 

Week 38: David is dapper, maar is hij nog méér? (1 Samuël 17); David is een winnaar, maar is hij 

nog méér? (1 Samuël 18). 

Week 39: David is een vriend, maar is hij nog méér? (1 Samuël 19, 20 en 21, 1); David is een goed 

mens, maar is hij nog méér? (1 Samuël 24, 2-23). 

 

Inzamelpunt doppen en kroonkurken 
 

Ook dit jaar ga ik weer door met het inzamelen van  

• plastic doppen en deksels voor de opleiding van blindengeleidehonden 

• kroonkurken en deksels van glazen potten voor wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. 

Help je ook weer mee? 

 

De emmers staan op de lange gang ( zelfde plek als vorig jaar ) 

 

Ook het inleveren van lege eierdozen wordt gewaardeerd ( deze gaan naar Roemenië) 

 

Hartelijke groet, 

 

Alma van den Hoek (Tiemo groep 8) 

  

 



   

 

   

 

Open dag Muziekschool Zwolle-Zuid: ZATERDAG 25 SEPTEMBER 11.00 – 16.00 UUR 


