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Agenda: 
 

15 oktober:   Studiedag team (alle kinderen vrij) 

16 t/m 24 oktober:  Herfstvakantie 

28 oktober:  MEC muzieklessen onderbouw en bovenbouw 

04 november:  Postduif 5 

05 november:  Afscheid juf Magda 

 

Van de directie: 
De eerste 8 weken van het schooljaar liggen inmiddels weer achter ons. De laatste week was 

behoorlijk hectisch door snel oplopende aantal COVID-19 besmettingen. Gelukkig heeft 

iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) zorgvuldig gehandeld en zijn er weloverwogen 

keuzes gemaakt die ervoor hebben gezorgd dat we afgelopen donderdag de hectiek achter 

ons konden laten en mochten gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie. 

 

Genieten hebben we afgelopen weken ook zeker gedaan. Laatst 

“poste” ik een bericht op LinkedIn met de volgende tekst: “Elke 

dag opnieuw verwelkomen de leerlingen van De Ark,  iets waar ik 

elke keer weer van geniet! Van de ene leerling een 

goedemorgen-groet, van de andere een vrolijke blik. Unieke 

momenten zo aan het begin van de dag waarin we kinderen 

“echt” zien!”  
 

Afgelopen week werd dit bericht bekrachtigt met een ultiem 

genietmoment: een leerling kwam ’s morgens naar mij toe om 

speciaal te melden dat ze er zo blij van werd dat ik of een andere 

juf/meester elke dag bij de deur stond om haar te verwelkomen! 

Even verderop hoorde haar moeder het met een grote glimlach 

aan en zwaaide triomfantelijk, wat kon worden opgevat al een 

compliment.   
 

Dit is slechts een klein voorbeeld waaruit blijkt dat we kinderen op 

De Ark echt worden gezien en de basis vormt voor plezier in leren. 

Samen genieten van alles wat we op een school ontdekken en 

beleven. Daar zetten we ons na de Herfstvakantie weer met nieuwe energie voor in. Namens het 

team wens ik u een hele fijne Herfstvakantie toe! 

 

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 

 

 

 



   

 

   

 

Kinderboekenweek 
 

Boekenmarkt  

Afgelopen woensdag, 6 oktober, hadden we op de Ark de boekenmarkt. De hele hal bij de bovenbouw 

was gevuld met tafeltjes met daarachter vele kinderen en ouders die boeken kochten 

en verkochten. Het was er gezellig en veel kinderen kunnen nu weer heerlijk lezen in hun 'nieuwe’ boeken.  

 

Meester Jan Martin Arkema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de versiergroep! 
In het kader van de Kinderboekenweek heeft de versiergroep weer een erg leuke 

tentoonstelling gemaakt in de lange gang. Het is heel jammer dat u dat als ouders niet heeft 

kunnen zien. Van heel veel beroepen waren attributen uitgestald zodat de kinderen de 

beroepen konden raden. Het zag er erg leuk uit! Een paar foto’s om te laten zien wat een werk 

ze ervan gemaakt hebben. Bedankt dames! 

 

 



   

 

   

 

 
 

 

 
 

Trefwoord 

 
Slim (week 40 en 42/43)  
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen 

gezond verstand als het om levensvragen gaat.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 40: Salomo kiest wijs (1 Koningen 3, 1 – 15); Een wijze koning (1 Koningen 3, 16 – 20). 

Week 41: Werken voor de wijze koning (1 Koningen 4 – 7); De koningin van Seba wil het met 

eigen ogen zien (1 Koningen 10, 1 – 13). 

Week 42/43: Een nare droom (1 Koningen 11, 1 – 13). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 40: Salomo wordt koning  (1 Koningen 1, 28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1 

Koningen 3, 16-20). 

Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1 -14; 1 Koningen 6, 7 en 

8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66). 

Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1 -12); Beroemd, wijs, rijk en... dom?  (1 

Koningen 11). 

 



   

 

   

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 40: Salomo wordt koning  (1 Koningen 1, 28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1 

Koningen 3, 16-20). 

Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1 -14; 1 Koningen 6, 7 en 

8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66). 

Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1 -12); Beroemd, wijs, rijk en... dom?  (1 

Koningen 11). 

 

Schoolreis 2022 

 
 

Het opgavestrookje is als aparte bijlage in Parro bijgevoegd. 

     
Op donderdag 19 mei a.s. is het eindelijk weer zover! We gaan op schoolreis!  

 
 

     
   
Het duurt nog even, maar hierbij verklappen we de bestemmingen alvast: 

  

Groepen 1,2     : Speeltuin Holtenbroek (Zwolle) 

Groepen 3 tot en met 7   : Nationaal Park de Alde Feanen (Earnewald) 

          

We vragen van de ouders een eigen bijdrage van: 

Groepen 1,2   : dit is op dit moment nog niet duidelijk;  

    dit wordt nog gecommuniceerd 

Groepen 3 t/m 7  : € 27,50 

 

Nadere informatie over de vertrektijden communiceren we begin volgend jaar. 

Ook krijgt u dan de betalingsgegevens toegestuurd. Het schoolreisbedrag dient een week 

vóór aanvang van het schoolreisje betaald te zijn. Houdt u hier rekening mee? Indien u 

problemen heeft met de betaling, kunt u contact opnemen met onze directeur Robertjan  

De Wilde. 

 

We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die de groepen 3 tot en met 7 willen 

begeleiden tijdens de schoolreis, dus mocht je denken: dàt is wat voor mij, geef je dan snel 

op via onderstaande opgavestrook en lever dit opgavestrookje in bij de leerkracht van jouw 

kind. Mochten er zich meer ouders aanmelden dan dat nodig is, zal door middel van loting 

bepaald worden wie er mee kan. Ruim voordat we op schoolsreis gaan, hoort u of u mee 

kunt als begeleider. 

 

Hartelijke groet, de oudervereniging 

(ouderverenigingdeark@vivente.nu) 

 



   

 

   

 

 

 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand november: 

 
7 Julian Altelaar (2012) 5/6   20 Hidde de Groot (2012) 5/6 

7 Thijmen Visscher (2009) 8   21 Riyaz Ali (2013) 4 

9 Nikki Schoonhoven (2014) 4   21 Seth Hartemink (2015) 3A 

12 Gerayno Lourens (2010) 8   24 Damian Boston (2015) 3A 

12 Raichiano Lourens (2010) 8   30 Teun Coers (2012) 6 

 
Teamleden: 

18 november: Hans Rosmalen (vrijwillige conciërge) 

20 november: Elisa Boomsma 

20 november: Anneke Trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


