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Agenda:
4 dec:
4 dec:
7 dec:
17 dec:
18 dec:
18 dec:
19 dec. t/m 3 jan:

Sinterklaasfeest alle kinderen 12.30 uur vrij!
Gebedsgroep groep 2
GMR vergadering
Postduif 8
Kerstviering in de klas
alle kinderen om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie

Vanuit de directie
Nu de dagen korter worden en er in steeds meer tuinen en
huizen lichtjes verschijnen en er in de school ook tal van
sfeervolle activiteiten plaatsvinden, weet je dat er een
verwachtings-, en hoopvolle tijd aanbreekt. Inmiddels
hebben de kinderen ook ontdekt dat Sinterklaas ook echt in
de school slaapt en gebruik maakt van de slaapkamer op de
Ark. Dat komt goed uit, we kunnen hem dan op 4 december
mooi wakker maken! We doen ons uiterste best dat u deze
activiteit via een zogenaamde live-stream mee kunt
beleven. Graag help ik u nog even herinneren dat de alle
kinderen om 12.30 uur vrij zijn op 4 december.
Advent
Aanstaande zondag is het eerste Advent, in de groepen wordt hier tijdens de dagopening alvast
aandacht aan besteed. Komende weken volgen we de verhalen uit Trefwoord met als
thema: “Verlichten”. In deze tijd kunnen we er niet omheen, als we al die lichtjes zien, gaan we in de
Adventstijd samen op zoek naar het Kerstkind.
Samen met de kinderen ontdekken we de
komende weken hoe het Bijbelse kerstverhaal
de persoon van Jezus in het licht zet als een
belangrijke, positieve en hoopvolle belofte in
de geschiedenis. We leren kinderen hoe ze
elkaar op een positieve manier in het licht
kunnen zetten. Door elkaars kwaliteiten en
mooie kanten te benoemen, elkaar te
waarderen en te voorkomen dat niemand
vergeten wordt. In een aparte bijlage vindt u
een boekje met verhalen die passen in de
komende Adventsperiode is welke u samen met uw kind(eren) thuis kunt (voor)lezen. De bestuurder
van Vivente (dhr. Arend Eilander) heeft deze samengesteld en beveel ik van harte bij u aan. Indien u een
papieren versie wilt ontvangen kunt tot uiterlijk 02 december u een bericht sturen naar het volgende
mailadres: dearkzwolle@vivente.nu , wij zorgen dat u een exemplaar ontvangt.

Goede doel vanuit de leerlingenraad:
In relatie tot het thema dat centraal staat in Trefwoord, heeft de
leerlingenraad het idee bedacht om de komende weken actie te voeren
voor een goed doel. Het doel waarvoor is gekozen is: “Zwolle tegen
Kinderarmoede” De ideeën worden de komende weken in alle groepen
verder uitgewerkt. Houd de berichtgeving via Parro goed in de gaten!

Nieuws vanuit de Ouder Vereniging
Verslag Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van de Ouder Vereniging:
Maandag 16 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van
de Ouder Vereniging (OV) plaatsgevonden. Aanwezig waren alle bestuursleden van de OV,
Marleen Kuiper namens het team en onze nieuwe directeur, Rober tjan de Wilde. In deze
vergadering is onder meer de jaarrekening van de OV gepresenteerd en voorzien van een
toelichting. Dit om de ouders inzicht te geven wat betreft de inkomsten en uitgaven van de
Ouder Vereniging.
Zoals uit onderstaand overzicht is af te lezen, zijn de inkomsten en uitgaven het afgelopen jaar
nagenoeg gelijk aan elkaar gebleken. Door Corona zijn er in de periode maart tot en met juli
2020 diverse activiteiten niet door gegaan. De activiteiten die niet door konden gaan waren
onder andere het paasfeest, de sportactiviteiten en de Stars of the Ark (eindfeest). Pasen en de
sportactiviteiten zijn echter relatief kleine kostenposten. Zo betalen we met Pasen geen bijdrage
voor de kerkzaal en worden de koningsspelen bijna volledig vergoed door externe p artijen.
Van het geld dat we het
hebben we, in overleg
schooldag georganiseerd
einde van het schooljaar
Vlaai en een presentje).

afgelopen jaar niet besteed hebben,
met school, een feestelijke laatste
en konden we de kinderen aan het
een extraatje meegeven (ijsbon Multi

Inkomsten
Ouderbijdrage

€ 5.512,50

OPK (oud papier en karton)

€ 1.615,00

Totale inkomsten

€ 7.127,50

Uitgaven
Projectgeld/excursies
Lief en leed

€
€

63,00
102,35

Sinterklaas
Kerstfeest
Paasfeest
Sportactiviteiten
Luizencapes
Schoolreisje
Afscheid groep 8
Stars of the Ark
Kruisposten/diversen
Laatste schooldag
OPK
Totale uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.220,86
1.376,64
0,00
0,00
0,00
947,90
425,00
0,00
577,69
1.717,48
697,19
7.128,11

Voor het komende jaar hopen we de activiteiten weer uit te kunnen voeren (hetzij met enige
beperkingen) zoals we dat hebben gepland. Om deze activiteiten te kunnen financieren is weer
geld nodig. Ondertussen hebben al meerdere ouders de ouderbijdrage betaald. Bedankt
hiervoor! Wanneer u de ouderbijdrage nog niet hebt betaald kunt u het bedrag van € 27,50 per
kind overmaken op rekeningnummer NL 45 INGB 0004 5318 26 t.n.v. Oudervereniging de Ark met
vermelding van de naam van uw kind(eren). Zou u dit zo spoedig mogelijk willen doen? Er is ook
de mogelijkheid om een machtiging af te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marian
Akkerman, marian.akkerman@vivente.nu
Mocht u nog vragen hebben over de financiën of over andere onderwerpen kunt u altijd
contact opnemen met de OV. Het e-mail adres is ov.deark@vivente.nu

Nieuws uit de MR
Het schooljaar 2020/2021 is al even onderweg.
Als MR hebben we daarin ook niet stilgezeten.
We zijn vanuit de personeelsgeleding aangevuld
met Marije Buiks en Marloes Medema, naast
Johanna
Sluiter.
De
oudergeleding
wordt
gevormd door Corrie Bijsterbosch, Joost Eggink
en Dianne Muis. Laatstgenoemde neemt voor het
laatste jaar zitting in de MR. In maart kunt u dus
een vacature verwachten.
De MR heeft een positieve start gemaakt met de
nieuwe directeur, Robertjan de Wilde. Op velerlei
gebied zijn er ontwikkelingen of worden
protocollen opnieuw beoordeeld. Daarnaast zijn
we bezig met het voorstel van de werkgroep
continurooster. Daarover heeft Robertjan u
geïnformeerd.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u
altijd mailen naar mr.ark@vivente.nu

Sinterklaas
U heeft het vast al gehoord via u zoon/ dochter. We hebben een hele bijzondere logee in
school, namelijk: Sinterklaas! Hij werkt dit jaar voornamelijk thuis, maar hij heeft in overleg met
school besloten om toch nog een extra werk/slaapplek buiten zijn Pietenhuis om te creëren. Wij
zijn blij u te mogen meedelen dat de keuze is gevallen op de Ark! Via de Facebookpagina van
De Ark kunt u in een filmpje onze logee zien slapen.....
Op vrijdag 4 december is de intocht. Deze zal in s chool plaatsvinden. Zoals eerder in deze
nieuwsbrief staat vermeld, proberen we een live-stream op te starten zodat u de intocht toch
live kunt meebeleven. Daarvoor krijgt u binnenkort een link toegestuurd.
Sinterklaas zal in iedere klas gezellig een bez oekje brengen .

Trefwoord
Aanpassen (week 47 t/m 49)
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je
eigen identiteit.
Bijbelverhaal onderbouw:
Week 49: Ruth trouwt met Boaz (Ruth 3 en 4, 1-12); Noömi lacht weer (Ruth 4, 13-18).
Bijbelverhaal middenbouw:
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-22).

Bijbelverhaal bovenbouw:
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Het komt goed (Ruth 4, 13-22).
Verlichten (week 50 en 51)
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere
aandachtgeven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 50: Het licht van de engel (Lucas 1, 26-35); Een stralende ster (Matteüs 2, 1).
Week 51: Het koningskind wordt geboren (Lucas 2, 4-7); De wijze mannen gaan op zoek (Matteüs 2, 2-9);
Kind van het licht (Matteüs 2, 10-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 50: De wijzen vertellen (Matteüs 2, 1-2); Herodes vertelt (Matteüs 2, 3-8).
Week 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 50: Op weg (Matteüs 2, 1-2); Een duister plan (Matteüs 2, 3-8).
Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 13-23).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand december:
2
3
5
9
9
10
12
14
18
18

Kian de Boer (2011)
Joah Beimers (2012)
Elliott Samson (2015)
Jorn Twigt (2008)
Jurre Twigt (2008)
Noël Bijsterbosch (2011)
Aron Polman (2012)
Febe de Groot (2015)
Féline Fledderus (2012)
Benthe Rientjes (2014)

Teamleden:
7 december: Erwin Ensing (groep 8)
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18
20
22
24
24
27
28
28
28
29

Wessel Risselada (2010)
Kris van den Broek (2010)
Phuoc Ngo (2008)
Joëlle Bod (2010)
Thomas Mol (2013)
Djaylena Vermaning (2013)
Andres van den Broek (2012)
Fenna Griffioen (2009)
David Klein (2015)
Wesley Profijt (2009)
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