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Agenda:
30 sept:
30 sept:
2 okt:
9 okt:
12 t/m 16 okt.:
20 okt:

Start kinderboekenweek
Regionale onderbouwdag, groepen 1 en 2 zijn vrij
Gebedsgroep, groep 4
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolfotograaf

Vanuit de directie
Deze week is er door de gezamenlijke besturen een persbericht gepubliceerd over zwarte piet
op de Zwolse basisscholen. Hierin maakten zij kenbaar dat er tijdens het sinterklaasfeest op
school geen zwarte pieten meer aanwezig zijn. Het is belangrijk dat álle leerlingen en ouders
zich welkom voelen op school en dat ze allemaal plezier beleven aan het sinterklaasfeest.
Zwarte piet zou dat dat plezier in de weg kunnen staan. Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen
voor dit feest weer gestart en buigen een aantal collega’s en ouders van
de oudervereniging zich over de invulling op De Ark. Natuurlijk worden hierin ook de richtlijnen
en geldende maatregelen rondom COVID-19 meegenomen.
Deze periode wordt er in de groepen 4 t/m 8 Cito getoetst. De insteek van dit toetsen is om een
beeld te vormen van de groei en ontwikkeling van het kind in de afgelopen periode
(thuisonderwijs, onderwijs onder voorwaarden en de eerste schoolweken van het nieuwe
schooljaar) en waar het op dit moment staat. De resultaten van deze toetsen geeft de
groepsleerkrachten waardevolle informatie voor de wijze waarop zij het leerstofaanbod voor
de komende periode moeten gaan inrichten. Hiermee bedoelen we: op welke
manier organiseer ik als leerkracht het lesaanbod (lesstof voor de basisvakken: rekenen, taal,
spelling en lezen) zo, dat ik aansluit bij de behoeften van de groep en het individuele kind. In
januari 2021 volgt er een nieuw meetmoment (welke we normaal gesproken ook doen) en kijken
we in welke mate de kinderen groei en ontwikkeling hebben doorgemaakt op basis van de
leerstof die zij aangeboden hebben gekregen.

Inmiddels heeft de overheid ons voorzien van enkele aanpassingen in de richtlijnen en
maatregelen rondom COVID-19. De voornaamste is de aanpassing in het feit dat vanaf 21
september jl. alle kinderen die verkouden zijn naar school mogen kome n. Op moment dat er een
andere klacht bijkomt geldt dat zij thuis moeten blijven. Via een aparte bijlage wordt
u volgende week geïnformeerd over de aanpassingen en de richtlijnen rondom het
thuisonderwijs als de situatie daarom vraagt.
Woensdag 30 september zijn de kinderen uit de kleutergroepen vrij. De leerkrachten hebben
een studiedag. Tijdens deze dag gaan zij zich oa. verdiepen in de inzet van de I-pad in de
lessen en activiteiten in de kleutergroepen.

Tot slot wil ik iedereen een groot compliment geven voor de manier waarop er ‘nog steeds’
gehandeld en gewerkt wordt via de maatregelen die zijn genomen rondom COVID -19. Alhoewel
we in de media steeds meer vernemen dat er ook andere situaties ontstaan, lukt het ons alles
nog in goede banen te leiden. Natuurlijk kan het zo ineens anders zijn, laten we met elkaar
waakzaam en gedisciplineerd blijven. Ik wil mijn bijdrage afsluiten met een passend gedichtje:
Compliment:
Ik dacht het al
dat ik het kon
maar was toch
wat gestrest.
Ik aarzelde
toen ik begon,
maar daarna
ging het best.
Je zag het,
je zei: ‘Goed gedaan!
Chapeau! Applaus!
Mijn Compliment!’
En kijk: daar heb ik nou wat aan .
Wat fijn dat jij er bent.
(Gedicht van: Gerard van Midden)
Vanuit de Oudervereniging:
Word lid van de Facebook pagina van school !
De Facebookpagina van de Oudervereniging wordt gemaakt en beheerd door ouders van
kinderen op de Ark. Dit doen zij geheel vrijwillig met als doel ouders met kinderen op de Ark (dit
is een voorwaarde om lid te morgen worden van de pagina) zo veel mogelijk t e betrekken bij de
school.
De school en/of directie van de school zijn niet actief betrokken bij deze pagina. In overle g met
school proberen wij wel zo veel mogelijk informatie vanuit de school te delen en door ons
georganiseerde activiteiten aan te kondigen en indien mogelijk verslag uit te brengen door
middel van foto's en filmpjes te publiceren binnen de gestelde regels van de AVG.
Daarnaast plaatsen we op de site ook leuke weggeefacties ! Meld je dus snel aan!
https://www.facebook.com/groups/449407371818296

Peuteropvang Prokino Zwolle stelt zich aan u voor!
Sinds enige tijd is het ook mogelijk om kinderen in de peuterleeftijd naar de Ark te laten gaan.
Peuteropvang Prokino verzorgt voor ons de peuteropvang. In onderstaande artikel stellen ze zich
nader aan u voor.

“Groeien in wie je bent” bij Prokino
Kinderen laten groeien in wie ze zijn, dat is waar we voor staan op onze Prokino locaties in
Zwolle.
Al jaren bieden we naast veilige en sfeervolle opvang een speels en leerzaam programma voor
kinderen. Dit doen we op onze peuteropvang en kinderopvang locaties met een programma
voor voorschoolse educatie, Piramide.
Op de buitenschoolse opvang werken we met het activiteitenprogramma DoenKids!
Hierin werken we met thema’s, zoals bij voorbeeld ‘ziek en gezond’ of ‘zomer’ en we doen leuke,
speelse activiteiten met de kinderen. Hierin leren de kinderen veel over de wereld om hen heen,
maar leren ze ook praten, samen spelen, een (knutsel) werkje maken en oplossingen bedenken
voor dingen die ze moeilijk vinden.
Dit sluit naadloos aan bij de werkwijze vanuit onze pedagogisch visie “Groeien in wie je bent”.
Op onze locaties laten we kinderen groeien in wie ze zij n, zodat ze zich goed kunnen redden in
onze 21 e -eeuwse maatschappij. We onderscheiden hierin vier onderdelen:
Help mij het zelf te doen
Kinderen hebben een natuurlijke drang om dingen zelf te doen. Wij helpen ze daarbij door ze
aan te moedigen, een positieve benadering, maar ook door een afwachten de houding aan te
nemen. Het proces is bij ons belangrijker dan het resultaat. Ook zorgen we voor een uitdagende
speelomgeving, waarin kinderen tot ontplooiing en zelfstandigheid komen .
Ontdekkingstocht
Kinderen zijn nieuwsgierig en echte onderzoekers. Wij zorgen voor een prikkelende omgeving
met interessante materialen waarin zij op ontdekkingstocht kunnen gaan. Wij geven kinderen
hierin de ruimte om creatief te zijn en buiten de kaders te denken. Als dingen niet lukken,
stimuleren we ze om op zoek te gaan naar een oplossing.
Samen op de wereld
Vanaf de geboorte zijn kinderen in contact met anderen. Het samen zijn en samenwerken zorgt
voor uitdagingen. Wij laten kinderen kennis maken met elkaar en leren ze respectvol om te gaan
met verschillen. Praten, spelen en discussiëren worden op een bewuste manier door onze
pedagogisch medewerkers ingezet.
Gezond en wel
Een gezonde leefstijl is iets waar je niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Wij vinden het van
belang uit te stralen en voor te leven hoe je goed kan zorgen voor jezelf. Daarom staan
beweging, gezonde voeding, buiten spel, natuur en milieu dagelijks centraal in ons programma .
Wij werken samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zij n, omdat we een doorgaande lijn
van kinderopvang naar de basisschool voor de ontwikkeling van kinderen van belang vinden. Zo
draaien we geregeld gezamenlijke projecten/thema’s en bekijken we waar in we onze
pedagogische visie meer nadruk kunnen geven in aansluiting op de basisschool. Als de
basisschool bijvoorbeeld veel aandacht besteedt aan gezonde voeding, zullen wij ons
voedingsbeleid ook extra aandacht geven in de dagelijkse praktijk. Binnen de samenwerking
met de basisschool biedt dat op vele vlakken kansen.
Prokino peuteropvang De Ark
Bij peuteropvang De Ark is de samenwerking prettig en sluiten wij als team steeds meer aan op
de programma’s van school, waarbij wij vanuit onze peuteropvang zorgen voor een goede
doorstroom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze klantenservice via email regiomiddenoost@prokino.nl en telefoonnummer 038 - 333 87 92, op onze website www.prokino.nl of
via de directeur van de school (Robertjan de Wilde ). Of kom een keertje kijken en neem contact
op met één van onze pedagogisch medewerkers. Tot gauw bij Prokino!

Werkgroep continurooster
Beste ouders,
De werkgroep continurooster is nog steeds druk bezig met het uitwerken van een continurooster voor de
Ark en kan u mededelen dat we gezamenlijk tot een mooi nieuw schoolrooster zijn gekomen. De puntjes
worden nu op de i gezet en binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen voor de laatste stemming, dit zal
rond 19 oktober zijn.
Hartelijke groeten,
werkgroep continurooster

Kinderboekenweek

Van 30 september t/m 10 oktober vindt de kinderboekenweek plaats op de Ark. Het thema dit
jaar: ......en toen? Een heel breed thema, waar veel verschillende boeken in passen. Dus heerlijk
lezen met de kinderen en ga samen ‘terug naar toen‘. Achter de schermen wordt er al volop
gewerkt aan de voorbereiding hierop.
De leerkrachten bereiden de activiteiten die ze met de klas willen doen voor. Helaas is het niet
mogelijk om de opening groots aan te pakken, maar de oudervereniging maakt er binnen de
school iets moois van, super om te zien!
Dankzij de oudervereniging kunnen we per klas €30 besteden aan boeken voor in de
klassenbibliotheek en alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 krijgen een mooi boek.
Inmiddels zijn er muzieklessen van MEC gestart, gericht op de kinderboekenweek.
Groep 3 t/m 7 gaan donderdag 8 oktober naar een voorstelling in theater ZZuit.
Tieneke Meirink, illustrator van ‘de steen en de tijd’ - thematitel kinderboekenweek 2020 geeft
alle groepen een half uur/uur les op 5 en 6 oktober.

Bij de Bruna kunnen jullie als ouders weer mee sparen voor sc hoolbieb-boeken.
Koop tijdens de kinderboekenweek boeken bij de Bruna, lever de bon in bij de leerkracht.
Vervolgens worden alle bonnen verzameld en ingeruild voor een waardebon. Hiermee wordt de
schoolbieb weer aangevuld.

De oudervereniging is op zoek naar hulpouders!
Wie zijn wij en wat doen wij
De oudervereniging zet zich actief in om op school voor onze kinderen jaarlijks allerlei
activiteiten te organiseren. Het bestuur is een groepje ouders dat zich op vrijwillige basis hiervoor
inzet. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. S amen
met de overige bestuursleden organiseren we jaarlijks een heel aantal activiteiten, denk daarbij
aan het Sinterklaasfeest, Pasen, schoolreis en het eindfeest.
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.
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 de bestuursleden aan.
Namens de oudervereniging
Lineke Kroeze (voorzitter) 06-10424602
Hanna Schuinder (secretaris) 06-11169249
Lydia Bongaerts (penningmeester) 06-51256122

Telefonisch spreekuur Sociaal Wijkteam
Vanuit het Sociaal Wijkteam ben ik als Jeugd en Gezinswerker werkzaam op school. Bij mij
kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhul p nodig. Vanuit
het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk voor.
Door Corona zijn de spreekuren op school komen te vervallen. Vanaf maandag 21 september is
er een telefonisch spreekuur; elke maandag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt mij dan bellen.
U kunt ook altijd contact opnemen voor het maken van een (telefonische) afspraak.
Email: R.van.Dongen@swt.zwolle.nl
Telefoon: 06-11585549
Voor informatie over jeugdhulp (sociale kaart) in Zwolle, kunt u naar de website:
www.jeugdhulpijsselland.nl
Met vriendelijke groet,
Ruben van Dongen

Pray for kids Ark
Elke eerste vrijdag van de maand komt er een aantal moeders op De Ark bij elkaar om te
bidden voor de school. We danken en bidden tijdens dit moment voor de kinderen, voor het
team en voor zaken die spelen op school.
Elke maand staat er één groep van de school centraal. We noemen de namen van de kinderen
en leerkrachten in deze klas en vragen een zegen voor hen.
We vinden het ook mooi om de belevingswereld van de kinderen een plek te geven. Dat doen
we door middel van de gebedskist. Deze kist staat in de klas waarvoor we die maand bidden.
De kinderen kunnen er een briefje in stoppen met een eigen dank- of gebedspunt. U kunt
daarbij denken aan vrienden, huisdieren, familieleden, ziekte of armoede. Er komt van alles
voorbij en wij mogen dat bij God brengen. We doen dit nu al ruim 4 jaar en het blijft bijzonder en
fijn om voor de school te bidden!
Als u ook een keertje mee wilt doen, dan kunt u ons elke eerste vrijdag van de maand om 8.30
uur in de personeelskamer vinden. Van harte welkom!

Trefwoord
Onderzoeken (week 40 t/m 43)
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: De twaalf verkenners (Numeri 13, 1-20); De verkenners komen terug (Numeri 13, 21 -33
en 14, 1-10).
Week 41: Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9); Rachab, een bijzondere vrouw (Jozua 2).
Week 42/43: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); De twaalf stenen (Jozua 3 en 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Twaalf verkenners op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); De twaalf verkenners komen
terug (Numeri 13, 25-33 - 14, 1-44).
Week 41: Bileam: de blinde ziener (1) (Numeri 22); Bileam: de blinde ziener (2) (Numeri 23 - 24).
Week 42/43: Jozua volgt Mozes op en Rachab in Jericho (Deuteronomiu m 34 en Jozua 1 en 2);
De val van Jericho en de redding van Rachab (Jozua 4 en 6).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); Tien tegen twee (Numeri 13, 25-33 - 14, 1-44).
Week 41: Haal Bileam! (Numeri 22); De spreuken van Bil eam (Numeri 23 - 24).
Week 42/43: Rondneuzen (Deuteronomium 34 en Jozua 1 en 2); Geduld (Jozua 4 en 6).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand oktober:
1
7
9
9
12
13
16
18
19
20

Yasmina La Faille (2008)
Kevin van Dijk (2009)
Pepijn van den Berg (2009)
Ella Bredewold (2014)
Stan de Bondt (2010)
Silke Wolting (2009)
Joachim Bijsterbosch (2015)
Koen Breukelman (2014)
Nynke Elema (2009)
Tije Jansen (2011)

Teamleden:
28 oktober:

Robertjan de Wilde

8
8
7
2
6
7
1/2
3
8
6

22
23
24
27
27
29
29
31
31

Aimée du Toit (2012)
Leanne van der Meulen (2011)
Lena Burgman (2009)
Xavi van Dalen (2013)
Yasmae Granville (2012)
Dagmar Jongedijk (2012)
Thom Kamsma (2012)
Jurre Eilert (2009)
Esmee Veltman (2013)

4
6
8
4
4
4
4/5
7
4

