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Agenda: 
29   mrt:  GMR vergadering 

30   mrt:  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

01   apr:  Paasviering 

02   apr:  Goede Vrijdag alle leerlingen vrij 

05   apr:  2e Paasdag alle leerlingen vrij  

08  apr:  Muziekles groep 4/5 t/m 8 

09   apr:  Gebedsgroep (groep 1) 
 

Van de directie: 
 

Samen op weg naar Pasen:  

Over iets meer dan een week vieren we Pasen! Een feest van een nieuw begin. In de weken voorafgaand, 

de veertigdagentijd, bereiden we ons voor op dit feest en staan we bewust stil bij een zogenaamde 

vastenactie. We zamelen ‘schoenen’ in voor het goede doel: ‘Make a Wish.’ Thuis lees ik in deze tijd (bijna) 

elke dag de korte overdenking uit een veertigdagenkalender. Eén van deze overdenkingen sloot mooi aan 

bij de actie waar we op school mee bezig zijn en wil ik graag met jullie delen. “Elk jaar kopen we gemiddeld 

20 tot 40 kledingstukken, en gooien we er net zoveel ook weer weg. Elke dag vragen we ons af: “Wat moet 

ik aan vandaag?” Soms een vraag uit schaarste, maar veel vaker niet, als we heel eerlijk zijn. Het kan een 

vraag zijn met het oog op je klasgenoten, je collega’s, 

of wat het weer doet vandaag, naar wat voor 

gelegenheid je gaat en wat anderen doen…… Wat 

drijft ons bij deze vragen? Gezonde spanning, ijdelheid, 

keuzestress, gewichtsverlies of – toename (in deze 

Coronatijd?) We kunnen er als mensen flink over inzitten 

wat we aan zullen trekken. En het gaat ‘maar’ niet over 

het uiterlijk. De zorg die God aan ons wil 

besteden bevestigt dat het belangrijk is dat we ons 

kleden, net als dat we eten. Maar het is niet onze 

hoofdzorg. Die zou mogen zijn; of een ander zich kan 

kleden en voeden. Dan laat je in deze veertigdagentijd 

zien hoe God zorgt. Hoe prachtig is de mens die zich 

niet kleedt, maar gekleed wordt. (naar: Mattheus 6: 24-34)  
  

 

Voortzetten van continurooster:  

Sinds de heropening van de scholen op 08 februari maken we gebruik van 

het continurooster. Dit doen we volgens de lestijden die in principe na de 

zomervakantie ook van toepassing zullen zijn. Aangezien er in de laatste 

persconferentie geen versoepelingen voor het primair onderwijs zijn 

aangekondigd en verwachten we dat deze voor de komende periode ook niet 

aan de orde zijn. Daarom achten we, na overleg met het team en de 

medezeggenschapsraad, het noodzakelijk om het continurooster voort te zetten 

tot de zomervakantie. Hiermee handhaven we de beperking van de 

hoeveelheid verkeersbewegingen van volwassenen in en rond de school. Tevens 

schept dit duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de lestijden, 

opvang en thuissituatie.  
 

Noodopvang BSO:  

De afgelopen periode hebben we de kinderen, die gebruik maken van de BSO, in de tussenliggende tijd 

(14.30 – 15.15 uur) opgevangen op school. In enkele gevallen heeft de BSO hier haar opvangtijden al op 



aangepast. Dit is nog niet bij alle partijen het geval. Komende periode zullen de andere partijen 

(waaronder Partou) de communicatie opstarten zodat zij, uiterlijk na de meivakantie, de noodopvang of 

reguliere opvang vanaf 14.30 uur kunnen gaan verzorgen. Op de woensdag en vrijdag (groep 1 t/m 4) zal 

dit vanaf 12.30 uur zijn.   
  

Betaling TSO:  

Van 01 januari – 08 februari heeft er geen tussenschoolse opvang (TSO) plaatsgevonden. Sinds 08 

februari blijven alle kinderen over en is er in de pauze toezicht op het plein. Deze wordt verzorgd door 

overblijfmedewerkers. Net als vorig schooljaar is er sprake van een periode dat er geen TSO was en er wel 

kosten aan u zijn doorberekend. Daarnaast verzorgen we vanaf 08 februari de TSO in de ‘nieuwe stijl’ en 

ontvangen de overblijfmedewerkers een vergoeding voor de momenten dat zij in de pauze toezicht 

houden. Om de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zijn 

we(Medezeggenschapsraad, TSO-coördinator en directeur)  op dit moment druk bezig om deze situatie in 

kaart te brengen. We hopen u voor de meivakantie te informeren over een voorstel voor 

de financiën(betalingen / terugbetalingen etc.)  
 

Reminder invullen tevredenheidsonderzoek ouders:  

Het was de bedoeling dat elk gezin, op een bij ons bekend email-

adres, op vrijdag 12 maart een uitnodiging en link zou ontvangen om deel 

te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek. Helaas is dit door een 

technische storing niet goed gegaan.  Daarom heeft elk oudste kind uit 

het gezin donderdag een formulier ontvangen met daarop een unieke 

code. Op deze manier kunt u toch deelnemen aan het 

tevredenheidsonderzoek. U heeft tot uiterlijk 07 april de gelegenheid om 

de vragenlijst in te vullen. Van harte aanbevolen!   

  
 

Verrassing voor het team van CBS de Ark.  
Woensdagmiddag 17 maart jl. werd ik compleet verrast door de oudervereniging van de Ark. Ze 

hadden presentjes bij zich voor het team. Symbolisch kreeg ik van Tim Kroeze het prachtige 

pakket aangeboden. Afgelopen week hebben alle teamleden het pakket ontvangen. 

Dit prachtige gebaar is zeer positief ontvangen. Deze blijk van waardering doet ons allen goed, 

hartelijk dank hiervoor! 

 

  

  



 

Vacature Medezeggenschapsraad 

 

Vanaf volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad 

(MR) van de Ark. In bijgesloten document vinden jullie de vacaturetekst.  

 

We zien jullie aanmeldingen met belangstelling tegemoet.  

 

Hartelijke groeten, 

MR CBS de Ark 

 

Trefwoord: 
 

Liefhebben (week 13 en 14) 

Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der 

liefde, liefde zonder grenzen.  
 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 13: Jezus doet iets voor zijn vrienden (Johannes 13, 1 – 17); Petrus spreekt nare woorden 

(Johannes 18, 1 – 27); Een verdrietige dag (Johannes 18, 28 – 19, 42). 

Week 14: Maria gaat naar het graf van Jezus (Johannes 20, 1 – 18); Jezus stelt vragen aan Petrus 

(Johannes 21). 
 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 13: De omgekeerde wereld (Johannes 13, 1-11); Wat zeg je nou? (Johannes 18, 1-28);  

Liefde en haat (Johannes 18, 28-40 en 19). 

Week 14: Kijk nog eens goed (Johannes 20, 1-18); Voel maar (Johannes 20, 19-31). 
 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 13: Jezus wast de voeten van zijn vrienden (Johannes 13, 1-11); Jezus wordt in de steek 

gelaten (Johannes 18, 1-28); Jezus wordt veroordeeld en sterft (Johannes 18, 28-40 en 19). 

Week 14: Maria ontmoet Jezus (Johannes 20, 1-18); Jezus zoekt Tomas op (Johannes 20, 19-31). 
 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand april: 
 

2 Willemijn van der Meulen (2012) 5 19 Rosie Koops (2009) 7 

2 Amylee Teunisse (2012) 4/5 21 Dayne Martherus (2009) 7 

7 Hanne Polman (2016) 1/2 22 Dion Woning (2016) 1/2 

8 Jens Bouter (2016) 1/2 24 Phileine van der Meulen (2010) 7 

13 Sarah Landman (2012) 5 24 Jelmar de Paus (2012) 5 

14 Yael Heyting (2015) 2 26 Djayden Dogger (2011) 6 

15 Sophie Zitman (2015) 2 27 Philip Wormgoor (2015) 2 

17 Jesse Koot (2014) 3 29 Aron Broekroelofs (2015) 2 

18 Tycho Kamp (2014) 3 29 Niek Groothuis (2011) 6 

19 Bente Eggink (2013) 4 30 Eva Rientjes (2012) 4/5 

                

Teamleden: 

4 april: Marian Akkerman 

19 april: Gerriëtte Bottenberg 

22 april: Roos Butink 

24 april: Marije Baan 

29 april: Jeroen Petersen 

 

 

 

 

 

 



Ontdek & Doe is een buitenschoolse opvang met uitdagende activiteiten: 
    

Om 14.30 uur halen wij op maandag, dinsdag en 

donderdag de kinderen lopend of met de fiets van school 

op om naar scoutinggebouw Indaba te gaan. Wij merken 

dat door het bewegen en een andere omgeving na school, 

de kinderen even afstand nemen van alles wat hen 

bezighoudt. De kinderen ontspannen door de groene 

omgeving waarin ze bij ons op het terrein hutten bouwen, 

skelteren en met elkaar kunnen spelen. Ook gaan wij op 

pad naar het bos, vissen bij de sloot of spelen in verschillende speeltuinen in de wijk.  

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op onze website: www.ontdekendoe.nl en/of mail 

voor meer informatie naar: info@ontdekendoe.nl 

 

Sport in Beeld 
SportService Zwolle wil in samenwerking met de Zwolse verenigingen een sport uitlichten; sport in 

beeld! Tijdens een periode van 4 weken staat er een sport centraal waarbij er in de eerste les 

bewegingsonderwijs door de buurtsportcoach een les wordt gegeven, gericht op de sport. In de 

volgende weken in deze periode kunnen de kinderen uit de wijk kennis maken met de sport op 

de vereniging, waarbij ze deelnemen aan de reguliere trainingen van de vereniging.  

Op deze manier kunnen we de verenigingen misschien helpen met nieuwe jeugdleden en 

kinderen helpen met een leuke nieuwe sport.  

 

Sport in beeld april: Honk- en softbal  

Denk jij er al langer aan om te gaan honk- en softballen, ben 

je benieuwd hoe een training er uit ziet, of ben jij na de les 

van de buurtsportcoach zo enthousiast geworden en weet je 

zeker dat honk- en softbal helemaal jouw sport is? Dan kan je 

op woensdag 7, 14 & 21 april meetrainen bij Blue Hawks.  

 

Samengevat 

Datum: 7, 14 & 21 april 2021  

Locatie: Sportpark de Peterskamp, Bellinistraat 45, Zwolle (Blue Hawks)  

Tijd: 17:00u - 18:00u (6 t/m 10 jaar) 18.00u - 19.00u (11 en 12 jaar) 

 

Aanmelden via sportservicezwolle.nl/sportkalender, de QR-code op de flyer of vraag de 

buurtsportcoach! 

 

Sport in beeld april: Voetbal  

Denk jij er al langer aan om te gaan voetballen, ben je benieuwd hoe een training er uit ziet, of 

ben jij na de les van de buurtsportcoach zo enthousiast geworden en weet je zeker dat voetbal 

helemaal jouw sport is? Dan kan je op woensdag 7, 14 & 21 april meetrainen bij SV Zwolle.  

 

Samengevat  

Datum: 7, 14 & 21 april 2021 

Locatie: Sportpark de Marslanden, Hyacinthstraat 66 in Zwolle (SV Zwolle)  

Tijd: 16:00u - 17:00u (6 t/m 12 jaar)  

 

Aanmelden via sportservicezwolle.nl/sportkalender, de QR-code op de flyer of vraag de 

buurtsportcoach. 

 

In de bijlagen bij deze Postduif vinden jullie de flyers van de verschillende sporten.  

 

Versiergroep bedankt! 
 

De dames van de versiergroep hebben weel heel erg hun best gedaan om de school op t e 

fleuren en aandacht te geven aan het Paasverhaal op 5 tafeltjes in de lange gang. Het ziet er 

erg mooi uit wat ze gedaan hebben en we laten jullie weer even meegenieten op de volgende 

bladzijden. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontdekendoe.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C3cff6e800949412f00aa08d8ed22d7a9%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637520081195509754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rt%2FjJ24GIpVCsVp9oxqpGMJtWROjWT7K9hN03sPpHtY%3D&reserved=0
mailto:info@ontdekendoe.nl


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

Neem een duik...   
 

…..in je kast, op zolder, in de garage.......  

 

en zoek naar schoenen  

 laarzen, sandalen, slippers, die je niet meer gebruikt  

 

lever ze in   

bij het podium in onze school, dit kan tot en met donderdag 1 april  

 

en steun 
 het goede doel: “Make a wish” en mensen in Afrika!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Er kan nog meer bij, doen jullie mee? 


