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Agenda: 
08 - 11  mrt:  10-minutengesprekken via Teams 

15 - 19  mrt:  10-minutengesprekken via Teams 

18   mrt:  Muziekles groep 1 t/m 4 

23   mrt:  Postduif 10 

29   mrt:  GMR vergadering 

30   mrt:  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

31   mrt:  Leerlingenraad 

1   apr:  Paasviering 

2   apr:  Goede Vrijdag alle leerlingen vrij 

5   apr:  2e Paasdag alle leerlingen vrij  

 

Van de directie: 
Na een lange periode van afwezigheid, vandaag weer de 

vertrouwde uitgave van de Postduif.  Sinds de heropening 

van 08 februari jl. worden de vaste structuren en routines 

binnen de school weer zichtbaar en vertrouwd. 

 

 

Inmiddels hebben we ons vizier ook al weer gericht op het nieuwe schooljaar. We zijn gestart met 

de eerste besprekingen rondom de groepsverdeling. In de volgende Postduif hoop ik hier meer 

over te kunnen melden. Deze week hebben ook de “online open dagen” plaatsgevonden. Het is 

goed om te constateren dat er veel belangstelling is van nieuwe ouders voor onze school. Op dit 

moment kan ik in ieder geval al melden dat het aantal leerlingen stabiel blijft en we zelfs een 

lichte stijging zien. Gelukkig mogen we ook weer fysiek rondleidingen verzorgen voor nieuwe 

ouders. Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die op zoek zijn naar een school voor hun 

kind(eren), schroom dan niet om ze contact te laten zoeken met school (dearkzwolle@vivente.nu) 

 

De komende weken bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een 

nieuw begin, nieuw leven en hoop op een nieuwe toekomst! In tijden 

van Corona blijven er ook nog veel onzekerheden en beperkingen, 

maar gelukkig hebben we als school een goede manier gevonden om 

hier op een ‘normale’ manier mee om te gaan. Gelukkig hebben we 

de ruimte in en om de school om veel dingen wel te doen. Dat levert 

plezier in leren en spelen op bij alle betrokkenen.  

  

 

Ik sluit mijn bijdrage dan ook af door wederom een oprecht compliment uit te delen aan kinderen, 

ouders en collega’s voor de wijze waarop er ‘rekening’ wordt gehouden met de geldende 

afspraken, fijn! 
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Waarneming directietaken CBS De Ichthus: 
Sinds de voorjaarsvakantie is er op CBS De Ichthus, één van de Vivente-scholen in Zwolle Zuid, geen directeur 

meer. Op dit moment wordt er gezocht naar een directeur die voor langere tijd kan waarnemen. De 

komende weken zal Robertjan 1 tot 1,5 dag een aantal directietaken waarnemen die op korte termijn 

geregeld moeten worden.  

 

Vakantierooster 2021-2022: 
Hierbij publiceren wij het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. Dit rooster is door de GMR 

vastgesteld en binnen onze eigen MR besproken.   

 

In dit overzicht zijn de studiedagen nog niet vermeld. Deze volgen in mei of juni. U heeft voor de 

zomervakantie dus een totaal overzicht wanneer de kinderen vrij zijn. 

 

• Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 

• Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 09 januari 2022 

• Voorjaarsvakantie: zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022 

• Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

• Meivakantie(incl. Koningsdag): Zaterdag 23 april t/m zondag 08 mei 2022 

• Hemelvaartweekend: donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022 

• Pinksterweekend: zaterdag 04 juni t/m maandag 06 juni 2022 

• Zomervakantie: zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022 

 

 

Uit de Oudervereniging (OV): 

 
Bestemming kasoverschot Oudervereniging 

Zoals u weet verzorgt en organiseert de Oudervereniging in opdracht en overleg met school ieder 

schooljaar leuke activiteiten voor de kinderen. Om deze activiteiten te kunnen verzorgen/organiseren 

vragen we ieder jaar aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. 

 

De penningmeester van de Oudervereniging beheert namens school deze vrijwillige bijdragen en verzorgt 

daarnaast alle inkomsten en uitgaven van de Oudervereniging. Jaarlijks controleert een kascommissie in 

opdracht van de Oudervereniging de inkomsten en uitgaven van de Oudervereniging. De afgelopen jaren 

waren de inkomsten praktisch gelijk aan de uitgaven, precies wat we voor ogen hebben als vereniging 

zijnde. In het verleden echter is gebleken dat de jaarlijkse inkomsten soms hoger bleken dan de jaarlijkse 

uitgaven. Natuurlijk bouwt de Oudervereniging voor onvoorziene omstandigheden altijd een reserve in, 

maar deze reserves zijn inmiddels naar mening van de Oudervereniging en directie hoger dan noodzakelijk. 

 

In de Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 november jl. is 

uitgebreid gesproken over een goede besteding van een gedeelte 

van dit kasoverschot ten bedrage van ongeveer € 5.500,--. We hebben 

de directie gevraagd een voorstel te doen om dit geld goed te 

besteden. De directie heeft de Oudervereniging het voorstel gedaan 

om dit bedrag te besteden aan renovatie/verbetering van het 

schoolplein. Deze wens is vanuit zowel het team als de leerlingenraad 

gekomen. 

  

Mede door de actieve betrokkenheid van de leerlingenraad, heeft het bestuur van de OV tijdens de 

Algemene Ledenvergadering unaniem positief ingestemd met dit voorstel en de verdere uitwerking van 

deze ‘plein-plannen’. Doel is om in de periode maart- juni 2021 een plan te ontwerpen en deze vanaf  juni 

2021 (deels) te realiseren. Via de Postduif houden we u op de hoogte van onze plannen. 

  

Natuurlijk kunnen we deze plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de leden. Daarom vragen we 

u, mocht u als lid van de Oudervereniging bezwaren tegen het voorstel hebben, deze voor 1 april a.s. 

schriftelijk aan ons kenbaar te maken door een mail te sturen naar: ov.deark@vivente.nu 

 

Betaling ouderbijdrage 

Intussen hebben al meerdere ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Bedankt hiervoor. Als u 

gekozen heeft om deze ouderbijdrage zelf over te maken en dit nog niet gedaan heeft, vragen 

wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt het bedrag van € 27,50 per schoolgaand kind 

mailto:ov.deark@vivente.nu


overmaken op rekeningnummer NL 45 INGB 0004 5318 26 t.n.v. Oudervereniging de Ark ovv de 

naam van uw kind(eren). Mocht u geen machtiging hebben afgegeven, maar dit toch graag 

alsnog willen doen kunt u een machtigingsformulier ophalen bij het secretariaat: 

Marian.akkerman@vivente.nu  

Met vriendelijke groet, Bestuur Oudervereniging CBS de Ark, Lineke Kroeze-Vreeswijk (voorzitter) 

 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Als school zijn we nieuwsgierig naar de mening van de ouders. Dit 

peilen wij aan de hand van een tevredenheidsonderzoek.  Volgende 

week ontvangt elk gezin een mail met daarin een link om deel te 

nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek. We hopen op een  

grote respons. Van harte aanbevolen! 

 

 

 

 

Trefwoord: 
 

Voelen (week 10) 

Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen 

aanvoelen, nabijheid of afstand.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

• Week 10: Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5); Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

• Week 10: Logisch, toch? (Matteüs 12, 9-14); Hoe zit het nou? (Johannes 9). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

• Week 10: Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9-14); De blindgeborene (Johannes 9). 

 

Kiezen (week 11 en 12) 

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; 

besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  

• Week 11: Gelukkig ben je als je deelt (Matteüs 5, 6 en Matteüs 25, 35-36); Meedoen aan het feest 

(Matteüs 22, 1-14). 

• Week 12: Jezus kiest voor een ezel (Matteüs 21). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

• Week 11: Kiezen voor een poortje (Matteüs 5 en 6 en 7); Meedoen aan het feest (Lucas 14, 15-24). 

• Week 12: De koning kiest twee groepen (Matteüs 25, 31-46); Jezus kiest voor een ezel (Matteüs 21, 1-

17). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

• Week 11: Het paadje achterom (Matteüs 5 en 6 en 7); Dan niet (Lucas 14, 15-24). 

• Week 11: Een streng verhaal (Matteüs 25, 31-46); Een koning anders dan anders (Matteüs 21, 1-17). 
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Verjaardagen: 
In de afgelopen periode december – februari zijn er natuurlijk ook veel kinderen en leerkrachten 

jarig geweest. Via deze Postduif willen we hen alsnog van Harte Feliciteren!! 

 

 
 

 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand maart: 

 
4 Veerle Klooster (2015) 2 16 Sven Jansen (2010) 7 

4 Willem Westerman (2016) 1/2 17 Jelmer de Jong (2009) 8 

8 Tom Baltes (2010) 6 19 Zara Heyting (2011) 5 

8 Tim Kroeze (2011) 6 19 Victor Kroeze (2009) 8 

11 Joël Ottink (2009) 8 21 Hannah Brands (2016) 1/2 

12 Kyra Balk (2016) 1/2 22 Rens Wessels (2012) 5 

12 Bram Sloots (2012) 5 25 Thomas van Til (2011) 6 

14 Diya Ali (2010) 6 26 Faisel Ahrouch (2015) 2 

14 Eliza de Graaf (2015) 2 28 Luuk van Stiphout (2012) 5 

15 Sem v.d. Vegte (2015) 2 29 Joleyn de Bock (2012) 5 

15 Sara Vrieswijk (2013) 4         

 

Teamleden: 

10 maart: Karin Scheurwater  

27 maart: Nienke Jutten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uit de groepen (groep 8) 

 
DSM project 
We kwamen vanochtend in de klas en er lagen allemaal labjassen en veiligheidsbrillen op onze 

tafels. Vandaag kwam DSM  (Chemiebedrijf) in de klas van groep 8. We gingen 2 proefjes doen. 

De eerste proef was een proef met een luier: 

 

De luierproef: 

We moesten een luier uitpluizen boven een zakje en dan kwam er een poeder en watten uit. 

Dan moest je het schudden en de watten eruit halen. Dan hield je het poeder over. Je moest 

dan 1 gram van het poeder in een bakje doen en dan water erbij. Je moest het goed roeren en 

dan weer water erbij en weer roeren, totdat het poeder geen water meer opnam. Het werd dan 

een soort van slush puppie. Je moest het in een trechter doen en dan het water eruit laten 

lopen. Hoeveel weegt het? Dus hoeveel water heeft het opgenomen? 

 

De rode kool proef: 

We kregen fijngesneden rode kool en dat moesten we in een bakje doen. Je deed er warm 

water bij en het sap werd paars. Daarna kregen we 3 potjes met op de deksels 1, 2 en 3. Daarin 

zat water, zuur of base. We moesten ruiken in welke zuur zat en ik welke base en welke neutraal 

was. In alle potjes moesten we een beetje sap van de rode kool doen, één werd groen de 

andere bleef paars (die zag er als blauw uit) en de andere werd roze, De roze was zuur en de 

groene was base. Daarna kregen we in alle potjes een beetje afwasmiddel en daarna moesten 

we er bakingsoda bij doen. De roze werd heel schuimig en alles stroomde over. Bij de paarse 

gebeurde er niks (omdat het normaal water was). En de groene werd blauw. En toen moesten 

we helaas opruimen :( 

 

Geschreven door: Lena, Fien, Isa en Tim uit groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs online werd er meegekeken door een aantal 

leerlingen 



 


