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Agenda: 
 

November: 

22 november:  studiedag team, alle kinderen zijn vrij ! 

25 november:  MR vergadering 

25 november:  MEC muzieklessen onderbouw 

 

December:  

2 december:   MEC muzieklessen bovenbouw 

2 december:   Postduif 7 

3 december:   Sinterklaasfeest, alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij! 

10 december:  Gebedsgroep, groep 1/2A 

13 december:  GMR vergadering 

22 december:  Kerst-lichtjestocht vanaf 17.30 uur 

 

Van de directie 
 

Opgeven is geen optie! 

Als ik overdag door de school loop zie ik met enige regelmaat kinderen aan het werk met allerlei 

opdrachten waar doorzettingsvermogen voor nodig is. Naast doorzettingsvermogen vraagt dit 

ook de nodige aanmoediging van leerkrachten en medeleerlingen, dat ook zeker zichtbaar en 

hoorbaar is.  Misschien heb je dit ook wel eens gezien op YouTube, Tiktok of andere social media 

dat mensen met bijvoorbeeld een pingpongbal, een waterflesje of andere voorwerpen de 

moeilijkste tricks doen. Voor het maken van zo’n video of het uitvoeren van het experiment zijn 

vaak vele pogingen nodig! Toch geef je niet op en ga je net zo lang door tot het gelukt is. Een 

mooi voorbeeld waarbij het “onmogelijke” mogelijk blijkt te zijn als je maar niet opgeeft.  
 

Nu is het kunnen van zoiets natuurlijk leuk, maar in het dagelijks leven heb je hier misschien niet 

heel veel aan. Gelukkig geldt voor veel andere dingen dat je er beter in kunt worden door niet 

op te geven. Die lastige rekensom of het spelen van dat moeilijke lied op je muziekinstrument 

wordt na veel oefenen vaak een stuk makkelijker. Geef niet op, je kan het! 
 

Kijken we naar de nieuwsberichten in de wereld om ons heen, 

lijkt ’niet opgeven’ soms onhaalbaar. “Komt er weer een 

nieuwe Lock down bijvoorbeeld? Hoe gaan we met elkaar 

verder als mensen onderling moeite krijgen met wel of niet 

gevaccineerd zijn? Wie moet er welke vrijheid inleveren en 

waarom? Houden we dat nog vol?  Hoe gaat het met je, al 

dan niet los van Corona, op school? Op je werk? Thuis in het 

gezin? Lukt het je om je hobby’s en talenten te ontwikkelen, 

te oefenen en vol te houden? Ook in deze tijd?” Allemaal 

vragen die ons bezig kunnen houden en waarin we elkaar 

mogen aanmoedigen: Geeft niet op, met elkaar kunnen we 

het! In het Bijbelboek Deuteronomium (31:8) vond ik nog een passende tekst die hierbij nog voor 

extra bemoediging kan zorgen:  “Hij zal met je meegaan en zal je helpen. Hij blijft steeds bij je en 

laat je niet in de steek. Je hoeft echt niet bang te zijn.”  



   

 

   

 

Studiedag team: 

Op maandag 22 november hebben alle kinderen een dagje vrij. Voor het team staat de 3e 

studiedag op het programma. Tijdens deze studiedag staan er drie onderdelen centraal. We zullen 

de uitgangspunten van de Kanjertraining 

met elkaar opfrissen en bespreken we welk 

gedrag we van kinderen en teamleden 

mogen verwachten in het lokaal, de gang 

en daarbuiten. Afgelopen twee weken 

hebben de groepsleerkrachten de 

leerlingen bevraagd welke 

gedragsverwachtingen volgens hen 

helpend en haalbaar zijn om een fijn 

werkklimaat te organiseren.  

 

Als tweede bespreken we het herziene Kanjerprotocol. Het 

onderdeel: “hoe te handelen bij grensoverschrijdend en agressief 

gedrag” is hierop aangevuld. Op deze manier hebben we een 

praktisch protocol dat door leerkrachten gebruikt kan worden als 

dat nodig is. Inmiddels is het protocol ook besproken met de 

Medezeggenschapsraad en hebben zij ingestemd. Binnenkort (voor 

de kerstvakantie) zal er ook nog een publieksversie klaar zijn, hier 

wordt de laatste hand aan gelegd. Zodra deze klaar is, wordt deze gedeeld via Parro en op de 

Website. Het derde onderdeel dat op de agenda staat, is een scholing over de “Meldcode 

Kindermishandeling”. We zien uit naar een inspirerende dag met elkaar. 

 
Pakjeskamer Sint op CBS De Ark 

Inmiddels zal niemand zijn ontgaan dat de sleutel van het Pakjesruim op de Stoomboot niet 

zomaar terug is. Gelukkig heeft Sinterklaas zijn trouwe HuisPieten opdracht gegeven om voor de 

leerlingen op CBS De Ark een eigen Pakjeskamer te regelen en de school verder ook mooi te 

versieren. Dit is inmiddels klaar en het resultaat mag er zijn!  Nu hoeven de leerlingen zich geen 

zorgen te maken dat er niets in hun schoen zit , en dat er wel cadeautjes zijn op vrijdag 3 

december!  

  



   

 

   

 

Optreden Meander Bigband 
 

“Ter ere van mijn afscheid van CBS De Ark heb ik alle kinderen op 8 oktober getrakteerd op een 

optreden van de Meander Bigband. Muziek vind ik zeer belangrijk voor de goede ontwikkeling 

van ieder kind. Immers muziek draagt bij in de ontwikkeling van de creativiteit, sociale 

emotionaliteit, motoriek, taal en spraak. De band bestaat uit ongeveer 30 leerlingen van het 

Meander College onder leiding van Albert Dam. Het was een sfeervol en spetterend optreden 

waarbij de zon nog een handje hielp. De kinderen hebben heerlijk geluisterd, bewogen en 

gedanst. De polonaises ontstonden spontaan. Het was gewoon een FEESTJE! Hieronder dan 

enkele foto’s die de sfeer weergeven van die morgen. Geniet lekker mee.  

 

Hartelijke groet, Magda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even doorsparen graag! 
 

Wat zijn er al veel potjes ingeleverd op school! Wel ruim 150 lege potjes 

vonden we in de kratten, heel erg fijn! Maar voor de lichtjestocht met kerst 

hebben we er ongeveer 700 nodig om het hele pad te verlichten. Spaart u dus 

nog even mee voor ons? Graag lege potjes zonder etiket, ze kunnen bij de 

verschillende ingangen in het krat, de doos of tas worden gedaan. 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

Trefwoord 

 
Zie je het? (week 47 t/m 49) 

Inhoud: Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de 

signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 47: Wie is zo slim als een ezel? (Jesaja 1:2-3.11-17); Kijk goed! (Jesaja 6: 1-13). 

Week 48: Jesaja heeft ruzie met zijn tuin (Jesaja 5); Een teken van God (Jesaja 7:10 -17). 

Week 49: Een boom van een koning (Jesaja 10:33-34, 11:1-5.11-16); Het wordt vrede (Jesaja 2:1-5 

en 11:6-10). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 47: ‘Open jullie ogen’ (Jesaja 1); Jesaja vertelt over zijn droom (Jesaja 6, 8 -13). 

Week 48: Jesaja ziet het donker in (Jesaja 5); Jesaja ziet een lichtpuntje (Jesaja 7, 10-17). 

Week 49: Jesaja ziet betere tijden (Jesaja 11, 1-5); Jesaja ziet vrede (Jesaja 11, 6-10). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 47: Zijn jullie echt zo dom? (Jesaja 1); Een onmogelijke opdracht (Jesaja 6, 8 -13). 

Week 48: Het wijngaardlied (Jesaja 5); Goed opletten (Jesaja 7, 10-17). 

Week 49: Licht in het donker (Jesaja 11, 1-5); Jesaja ziet Gods droom (Jesaja 11, 6-10). 



   

 

   

 

Heeft u de schoolfoto’s al bekeken? 

 
Mocht u de schoolfoto’s nog niet bekeken hebben, ze zijn de moeite waard! 

Als u ze misschien als cadeau wilt gebruiken voor 5 december dan kunt u ze uiterlijk komend 

weekend bestellen, daarna komen ze te laat voor Sint maar misschien op tijd voor kerst? 


