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Agenda:
2 nov:
5 nov:
5 nov:
6 nov:
12 nov:
12 nov:
12 nov:

GMR vergadering
muziekles groep 1 t/m 4
nationaal schoolontbijt
gebedsgroep groep 6
ANWB Streetwise
MR vergadering
Postduif 6

Vanuit de directie
Houvast….
Elke week krijg ik een nieuwsbrief van mijn zoon, hij zit inmiddels al
weer in het 3 leerjaar VMBO Kader van het Ichthus College in
Kampen. In deze nieuwsbrief werd vorige week stilgestaan bij het
woord ‘houvast’. Iets wat mij raakte en ik graag met u en jou wil
delen.
“Op sommige momenten vragen steeds meer mensen zich af wat ons in
deze onzekere tijden nog houvast biedt. De corona-crisis duurt voort, er is
sprake van een semi-lockdown, bedrijven, gezinnen en de maatschappij als
geheel worden geraakt.
Als je het woord in twee delen knipt ontstaat er Hou – Vast.
Mensen klampen zich in deze onzekere tijd vast aan zaken die er
eigenlijk niet toe doen in het leven. We halen zekerheid uit allerlei
dingen die tijdelijk zijn of in elk geval niet volledig
betrouwbaar. Maar waarom houdt iemand zich ergens aan vast?
Waar houd jij, je of u zich aan vast?
Vragen waar je mogelijk snel een antwoord op hebt, of misschien moet je er echt even over nadenken!
Houvast vinden in het leven betekent in de eerste plaats dat je zelf moet vasthouden of volhouden. Soms
slaat de vermoeidheid toe en wil je het (bijna) opgeven.
Een houvast die wellicht uitkomst biedt kunnen we zoeken in beloftes die God ons geeft. Zoals: ‘Niemand
zal je uit Mijn hand wegnemen. Ik zal bij je zijn, elke dag, tot aan het einde van de wereld’. Dit is een sterke
basis, een stevig fundament! Dit is niet tijdelijk, maar eeuwig. Het vergaat niet, het is iets waar je je aan
vast kan houden.
Is dit dan ook moeilijk? In mijn beleving wel. Wat kan ook helpen? Het tegenovergestelde van vasthouden
is loslaten. Er zijn zoveel dingen waar we geen invloed op hebben (of maar een heel klein beetje). Zorgen
maken heeft nog nooit iemand geholpen! Leef vandaag, leef nu. Morgen zorgt wel voor zichzelf. Dat
betekent natuurlijk niet dat je alles moet doen en laten, en geen rekening hoeft te houden met je naaste.
Dat doe je juist wel!”

Ook aan ons als school gaat de onzekerheid niet voorbij. Bovendien heeft de situatie natuurlijk
de nodige impact op eenieder van ons persoonlijk. Als school geloven we dat ons geloof
houvast kan bieden. Het is goed om in deze tijden van onzekerheid een momentje stil te staan
en na te denken wat het allemaal met ons doet en wat in deze tijden houvast kan geven. De
wijze
waarop
u
als
ouders invulling
geeft
aan
de
maatregelen
geeft
vertrouwen en spreek daarmee ook de hoop uit dat we als school ‘gewoon’ ons werk kunnen
blijven doen, zij het met enkele extra aanpassingen.
Eerste resultaten Peiling Onderwijstijden:
Vorige week heeft u als ouder(s) de gelegenheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de
onderwijstijden op CBS de Ark. Hierin kon een keuze worden gemaakt uit twee opties. Optie A
was het in stand houden van het huidige rooster en optie B was het invoeren van een
continurooster (vier-gelijke-dagen-model).

79% van de gezinnen heeft gereageerd. Dat is een voldoende respons om een betrouwbaar
beeld te kunnen vormen en we willen hierbij alvast alle gezinnen hartelijk bedanken voor het
uitbrengen van hun stem. Van deze reacties heeft 33,1% van de ouders voor optie A gekozen en
66,9% voor optie B. Tevens hebben een twintigtal gezinnen aanvullend gebruik gemaakt om hun
antwoord van extra toelichting te voorzien. Deze feedback wordt komende week zowel intern
als met de werkgroep besproken en volgt er een stemming in het team over de voorgestelde
pauzetijden.
In
de
week
van 12
november
staat
er
een overleg
met
de
Medezeggenschapsraad (MR) gepland en krijgt de MR de gelegenheid in te stemmen met de
resultaten en het advies dat is gebaseerd op de uitslag en de gegeven feedback . Op basis
van bovengenoemde zaken, zal de directie een definitief besluit nemen over het vervolgtraject
rondom de invulling van de onderwijstijden op CBS de Ark, welke uiterlijk 1 december 2020 met u
wordt gecommuniceerd.
Vakleerkracht gym op CBS de Ark:
Vanaf maandag 19 oktober worden de lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8
verzorgd door vakleerkrachten van Sportservice Zwolle. Zij verzorgen op maandag en vrijdag de
lessen. Vanaf woensdag 28 oktober wordt bij de kleutergroepen ook de gymles in het
speellokaal verzorgd door een vakdocent.
De
groepsleerkrachten
hebben tijdens
de
gymlessen
de
tijd
om groepsgerelateerde werkzaamheden
uit
te
voeren. Hiermee geven zij invulling aan de
beschikbare middelen voor werkdrukverlichtingen
en
geven een
enorme
impuls
aan
het
vak bewegingsonderwijs en het beweegplezier
van onze kinderen, een prachtig meervoudig
effect!

Buitenschoolse opvang Ontdek en Doe
Hutten bouwen.., kastanjes zoeken.., skelteren.., samen overleggen.., vuur maken met een
vergrootglas.., voetballen.., vissen.., plezier hebben.., naar de speeltuin.
Sinds de start van dit schooljaar gaan onze jongens één middag per week naar scouting
gebouw Indaba voor de BSO van Ontdek en Doe. Bij het tunneltje aan de Thorbeckelaan ligt
een groen terrein, wat verbazingwekkend groot is. Hier genieten ze van het buiten zijn en ook
binnen is genoeg te doen. Wilko en Jolanda zetten een positieve sfeer neer in de groep. Ze
hebben oog voor wat elk kind nodig heeft. Zij heeft een pedagogische achte rgrond, geeft
trainingen aan ouders en kinderen en hij komt uit de buitensport en heeft verschillende
spelmaterialen ontwikkeld. Een mooie combi.
Mocht je meer willen weten, schiet me gerust even aan of kijk op www.ontdekendoe.nl
Susanne Broekroelofs (Joas groep 4/5 en Aron groe p 2)

Trefwoord
Strijden (week 45 en 46)
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver.
Omgaan met conflicten.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 45: Gideon zoekt soldaten (Rechters 6, 33 - 7, 8); Gideon is bang (Rechters 7, 9-15).
• Week 46: Gideon gaat de strijd aan (Rechters 7, 16-22); Gideons strijd is klaar (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 45: Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40); Wie niet sterk is... (Rechters 7, 9-25).
• Week 46: Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35); De koning van de bomen (Richteren 9, 1–21).
Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 45: Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-40); Een hoop herrie (Rechters 7, 9-25).
• Week 46: Terug bij af (Rechters 8, 22-35); De fabel van Jotam (Richteren 9, 1–21).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand november:
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Anne Bongaerts (2008)
Sytze Risselada (2013)
Julian Altelaar (2012)
Thijmen Visscher (2009)
Nikki Schoonhoven (2014)
Gerayno Lourens (2010)
Raichiano Lourens (2010)
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13
20
21
21
24
27
30

Tim Muis (2009)
Hidde de Groot (2012)
Riyaz Ali (2013)
Seth Hartemink (2015)
Damian Boston (2015)
Annika Maat (2008)
Teun Coers (2012)

Teamleden:
20 november:
20 november:

Anneke Trip
Elisa Boomsma (onderwijsassistent)

School in herfstsfeer!
De versiercommissie is erg druk geweest afgelopen week om de
school helemaal in herfstsfeer te brengen en dat is prima gelukt!
Op de volgende pagina’s ziet u in het groot wat ze er van
gemaakt hebben. Dames van de versiercommissie: Heel hartelijk bedankt!
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