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Agenda: 
 

December 

3 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:  Kennismakingsochtend leerlingen nieuwe kleutergroep 

24 december:  Begin kerstvakantie, alle groepen om 12.30 uur vrij ! 
 

Januari 

10 januari:   Studiedag team, alle kinderen zijn nog vrij ! 

11 januari:    Eerste schooldag voor de leerlingen in 2022 

 

Van de directie 
Het was voor iedereen afgelopen week weer even schakelen. Toch wil ik mijn complimenten 

uitspreken voor de manier waarop iedereen (kinderen, ouders en personeel) de ‘zoveelste 

handschoen’ heeft opgepakt. Op school lopen deze weken altijd twee mooie activiteiten door 

elkaar heen. Op het ene moment klinken de 

welbekende Sinterklaasliedjes en dwarrelen er allerlei 

leerlingen, verkleed als Sint en Piet, door de school. Een 

ander moment zie je leerlingen in hun eigen groep in de 

kring zitten, met in het midden de brandende kaarsen 

van Advent, een teken van verwachtingsvol uitkijken 

naar het Kerstfeest.  Met beide activiteiten wachten we 

verwachtingsvol op wat komen gaat. Met Sinterklaas 

gaat menig kinderhart sneller kloppen van opwinding 

en met de dagopeningen bereiden we ons voor op het 

Kerstfeest via het thema: “Uitkijken naar een toekomst 

met vrede en rechtvaardigheid!” We laten kinderen 

ervaren hoe het is dit vooruitzicht om te zetten naar een wens die op hun manier bijdraagt aan 

dit verwachtingsvolle perspectief!  

 

Reminder vrijwillige bijdrage in de kosten voor de Tussenschoolse Opvang:  

Enige tijd geleden heeft u via één van uw kinderen een brief 

ontvangen met informatie over het betalen van een vrijwillige 

bijdrage voor de Tussenschoolse opvang. Inmiddels heeft twee 

derde van de ouders al een bijdrage overgemaakt, waarvoor onze 

hartelijke dank! Zoals u weet zetten wij extra mensen in die toezicht 

houden op het moment dat de leerlingen tussen de middag buiten 

spelen. Tevens is er vanuit Partou een professionele kracht 

ingehuurd die deze voorziening coördineert en de 

overblijfmedewerkers ondersteunt. Dit brengt de nodige kosten met zich mee, waarvoor we van 

ouders een bijdrage vragen. De kosten bedragen €57,50 per kind. U mag uw bijdrage storten op 

rekeningnummer NL88 RABO 0171 6796 44 t.n.v CBS DE ARK / Overblijf De Ark. 



   

 

   

 

Sinterklaasfeest op de Ark:  

Wat hadden we toch geluk dat de Sint en zijn Pieten 

alvast een Pakjeskamer hadden gemaakt bij ons op 

school. Hier waren alvast alle cadeautjes voor de 

kinderen uitgestald. Elke leerling mocht zijn of haar 

eigen cadeautje kiezen. Hierdoor was er ook geen 

inpakpapier meer nodig en hielpen we het milieu ook 

nog een handje. Toch dacht één Piet dat hij zichzelf 

nog kon inpakken (verstoppen) omdat hij zo moe was 

van het vullen van al die schoenen! Ook de 

hulpsinterklazen hadden weer erg hun best gedaan. 

In de centrale hal waren deze prachtige surprises 

enkele dagen te bewonderen, dit wekte veel 

nieuwsgierigheid en verwondering bij de leerlingen. 

We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest! Via het ouderportaal zal er nog een link 

worden gestuurd van de aankomst. Hiermee kunt u de aankomst van Sinterklaas en de P ieten nog 

eens rustig terugkijken met uw kind(eren). Via deze weg willen we de ouders van de 

oudervereniging en de versiercommissie hartelijk dank voor de aankleding en het mede 

organiseren van deze dag. Tot slot vindt u nog een korte fotorapportage van ve rschillende 

activiteiten.  

 

 

  

  



   

 

   

 

  

  

  

  
 

 



   

 

   

 

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 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 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 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). 

 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand december: 

 
2 Kian de Boer (2011) 7 18 Benthe Rientjes (2014) 3B 

3 Joah Beimers (2012) 5 18 Wessel Risselada (2010) 7 

5 Elliott Samson (2015) 1/2 A 20 Kris van den Broek (2010) 7 

7 Lisa du Toit (2016) 1/2 B 24 Joëlle Bod (2010) 7 

7 Matthijs Wellen (2016) 1/2 B 24 Thomas Mol (2013) 5 

8 Max Fredriks (2016) 1/2 B 27 Djaylena Vermaning (2013) 4 

10 Noël Bijsterbosch (2011) 7 28 Andres van den Broek (2012) 5 

12 Aron Polman (2012) 5/6 28 Fenna Griffioen (2009) 8 

14 Annemae Breukelman (2016) 1/2 B 28 David Klein (2015) 3A 

14 Febe de Groot (2015) 1/2 A 29 Wesley Profijt (2009) 8 

 
Teamleden: 

7 december: Erwin Ensing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


