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Agenda: 
 

9 okt:   Einde kinderboekenweek 

12 t/m 16 okt.: Herfstvakantie 

20 okt:   Schoolfotograaf 

22 okt:   muziekles groep 1 t/m 4 

22 okt:   10-minutengesprekken via Teams 

 

Vanuit de directie 
  

Inmiddels liggen de eerste acht schoolweken achter ons. Een periode van kennismaken, maar 

ook gelijk aan de slag met allerlei activiteiten en vraagstukken welke vroegen om een mening of 

een besluit.  In de klassen is keihard gewerkt om de belangrijkste leerstofonderdelen van voor de 

zomervakantie en de huidige leerstof aan te bieden bij de leerlingen. Ondanks dat hier en daar 

er kinderen in de beginperiode afwezig waren en zij de lessen op afstand hebben gevolgd, 

kijken we met een tevreden gevoel terug op de wijze waarop dit  tot nu toe allemaal 

is verlopen. Gelukkig konden we in de laatste weken ook aandacht besteden aan 

de Kinderboekenweek. Kinderen hebben zichtbaar genoten van de gastlessen van een 

kinderboeken illustrator en de theatervoorstelling in de centrale hal van onze school. Komende 

week gaan we als school eerst lekker genieten van een welverdiende herfstvakantie. Even lekker 

geen wekker, lekker luieren, tijd voor andere dingen etc.   

10-minutengesprekken   

Na de herfstvakantie worden er 10-minutengesprekken georganiseerd. Deze gesprekken voeren 

we via Teams. Naast het welzijn van uw kind bespreken we ook de ontwikkeling van uw kind en 

de resultaten van de cito-toetsen die wij hebben afgenomen. De uitkomsten van deze toetsen 

geven de groepsleerkrachten een goed beeld (indicatie) van de wijze waarop zij het leerstof 

aanbod van de groep en het individuele kind voor de komende periode kunnen gaan invullen. 

Het toetsmoment is dus niet te vergelijken met de gebruikelijke toetsmomenten die normaal 

gesproken in januari en juni worden afgenomen bij kinderen.  Om deze reden zullen wij het 

ouderportaal ook niet openzetten voorafgaand aan de gesprekken en zal de leerkracht u van 

de juiste toelichting voorzien in het komende 10 – minutengesprek.   

  



  

  

Corona 

Toch nemen de zorgen rondom aanpassingen van de maatregelen en het aantal besmettingen 

ook toe. Dit heeft voor de schoolgang van de leerlingen voorlopig nog geen gevolgen. Wel 

vragen we externen (therapeuten/behandelaars etc.) om een neus-, mondmasker te dragen in 

de school. Tevens is het, tot nadere orde, ook niet toegestaan om als ouder/begeleider fysiek 

aanwezig te zijn bij een behandeling onder schooltijd.  We hopen met deze maatregelen 

de besmettingskans tot een minimum te beperken.   

  

Leerlingenraad CBS de Ark 

Er was op De Ark al een goede traditie van het organiseren van een leerlingenraad, maar door 

de omstandigheden  en wisseling van directie was dit een beetje weggezakt. Omdat we 

leerlingen een duidelijke stem willen geven in de organisatie van de school, hebben we dit weer 

nieuw leven ingeblazen. Afgelopen periode hebben in de groepen verkiezingen 

plaatsgevonden en mogen twee leerlingen per groep (groep 4/5 t/m 8) dit schooljaar 

plaatsnemen in de leerlingenraad. Begin november staat de eerste vergadering gepland. Het 

zal in het begin best nog wel een beetje onwennig zijn, maar dat zal de komende keren vanzelf 

beter gaan. Samen met meester Robertjan worden er allerlei thema’s besproken. Onderwerpen 

kunnen worden aangedragen door de groepen zelf via de postbus en de klassenvergadering, 

die na de herfstvakantie in alle groepen zal worden georganiseerd. Hieronder vindt u alvast de 

foto van de nieuwe leerlingenraad, een mooi begin!  

 (foto volgt nog!)  

  

 



Continurooster:   

We zijn blij verheugd u te kunnen melden dat het proces rond het 

besluit om wel of niet definitief over te gaan naar een 

continurooster ten einde loopt. Via een aparte bijlage ontvangt 

u hier nadere informatie over. Komende periode zal er onder 

ouders nog een laatste peiling worden gedaan voordat er door de 

directie een definitief besluit kan worden genomen om de lestijden 

wel of niet aan te passen. We zien uit naar een grote respons op 

de finale enquête, die in de week na de herfstvakantie zal worden 

uitgezet, houdt de mail in de gaten!   

  

  

Schoolontwikkeling op CBS de Ark  

Op woensdagmiddag 07 oktober jl . hebben we als team een studiemiddag gehad met 

elkaar over een veelbesproken onderwerp: begrijpend luisteren en lezen. Je zou gerust kunnen 

stellen dat de uitzending van Lubach op Zondag als geroepen kwam om inhoudelijk hier met 

elkaar mee aan de slag te gaan.  Een externe deskundige (Bianca Lammers) heeft ons een 

eerste inzicht gegeven dat begrijpend lezen niet moet worden gezien als vak op zich maar als 

iets dat tijdens een lesdag de gehele dag door gaat. Komende periode gaan we dit oefenen 

met elkaar via een doelgerichte aanpak. Dit doen we aan de hand van allerlei 

informatieve boeken, beelden en prentenboeken die aansluiten bij de thema’s/hoofstukken 

van het lesaanbod. In januari van dit schooljaar gaan leerkrachten, onder begeleiding van 

de expert, dit bij elkaar bekijken in de klas, dit wordt in het vakjargon ook wel collegiale 

consultatie (leren van en met elkaar) genoemd.  De vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie 

geven we de nieuwe inzichten en het oefenen verder een vervolg.  Een zeer actueel en 

interessant onderwerp welke een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs 

op de Ark!  

  

 

 

Vanuit de OV 
 

Op 16 november vanaf 19:30 uur zal de algemene ledenvergadering (ALV) van de OV 

plaatsvinden op school. Als u als ouder, verzorger daarbij aanwezig wilt zijn kunt u zich 

aanmelden via de mail: ov.deark@vivente.nu  

Mochten er teveel aanmeldingen zijn dan zullen we kiezen voor een digitale vergadering. 

 

Geboren! 
 

Op 21 september zijn Maaike en Jarno de trotse ouders geworden van een lief dochtertje en 

een zusje voor Sam. Maaike is naast juf Marloes de juf van groep 6 die na een weekje wennen 

op de Ark al met zwangerschapsverlof ging. Van harte gefeliciteerd Maaike en Jarno, geniet 

van dit grote wonder! Sam, veel plezier met je kleine zusje. 

 



 

Trefwoord 

 
Onderzoeken (week 42 t/m 43) 

Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende 

houding en het stellen van de juiste vragen.  

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 42/43: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); De twaalf stenen (Jozua 3 en 4).  

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 42/43: Jozua volgt Mozes op en Rachab in Jericho (Deuteronomium 34 en Jozua 1 en 2); 

De val van Jericho en de redding van Rachab (Jozua 4 en 6).  

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 42/43: Rondneuzen (Deuteronomium 34 en Jozua 1 en 2); Geduld (Jozua 4 en 6).  

 
Strijden (week 44 t/m 46) 
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. 
Omgaan met conflicten. 
 

Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 44: Gideon krijgt een opdracht (Rechters 6, 1-24); Gideon hakt een houten paal om (Rechters 6, 25-
32). 
 

Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 44: ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-24); Een held in het donker (Rechters 6, 25-32). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 44: ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24); Baäl staat voor paal (Rechters 6, 25-32). 
 
 

 

 



Voorstelling ‘Alleen op de wereld’ vanmorgen voor de groepen 3 t/m 7. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kinderboekenweek hebben wij gewerkt over dino’s. Wat zien wij er hier gevaarlijk uit hè? 

Grrrrr….. (groep 1/2 ). 



 


