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Agenda: 
 

6 t/m 17 oktober:  Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’  

8 en 13 oktober:     Afscheid juf Magda (nadere info volgt via Parro) 

14 oktober:  Postduif 4 

15 oktober:   Studiedag team (alle kinderen vrij) 

16 t/m 24 oktober:  Herfstvakantie 

28 oktober:  MEC muzieklessen onderbouw en bovenbouw 

 

Van de directie: 
Nu de eerste bladeren weer van de bomen vallen, nemen we zo 

langzamerhand afscheid van de lange nazomer. De avonden worden weer 

korter en dat houdt in dat er in de school weer tijd is voor een aantal leuke 

activiteiten in korte tijd! Als eerste staat de Kinderboekenweek op het 

programma. Verderop in deze Postduif is hier meer over te lezen.  

 

Vrijdag 08 oktober en woensdag 13 oktober staan in het teken van het 

afscheid van juf Magda. Op vrijdag heeft zij als cadeau voor de kinderen een 

spetterend optreden geregeld van de Meander Big Band. Aan het eind van 

deze voorstelling (11.45 uur) bent u van harte welkom om het slotstuk mee te 

beleven. Het concert vindt in de gymzaal plaats, dus u kunt via de ingang bij 

de Pannakooi of binnenplaats (kleuterplein) de school betreden. Na afloop is 

er gelegenheid voor ouders om juf Magda de “hand” te schudden. Dit zal in 

de centrale hal plaatsvinden tussen 12.00 – 13.00 uur. 

 

Op woensdag 13 oktober hebben we een programma voor juf Magda gemaakt. Wat dat 

precies is, blijft nog even een verrassing. Wel lichten we alvast een tipje van de sluier op omdat 

we ouders/belangstellenden graag ’s morgens om 08.45 uur uit willen nodigen om bij het 

onthaal van juf Magda op het schoolplein, aanwezig te zijn. We kijken uit naar een mooie dag 

met elkaar. Volgende week informeren we, via Parro, ouders nog over de laatste praktische 

informatie.  

 

Vrijdag 15 oktober staat de tweede studiedag voor het team op 

het programma. In de ochtend gaan we aan het werk met de 

actieplannen die de leerteams hebben gemaakt. In deze 

actieplannen staan de activiteiten/doelen/speerpunten 

beschreven die vanuit de Scan van het Nationaal 

Onderwijsprogramma zijn gekomen. Deze plannen worden aan 

elkaar gepresenteerd, waarna er feedback kan worden 

gegeven op de voorgenomen doelen/plannen. Deze feedback 

wordt door het leerteam verwerkt. Het resultaat van de ochtend 

zal zijn dat elk leerteam zijn actieplan klaar heeft en we de komende periode de activiteiten 

concreet kunnen gaan uitwerken. ’s Middags volgen we als team een workshop van één van de 

docenten van de MEC muziekschool. Dit met als doel de eigen vaardigheden m.b.t. het geven 

van muziekonderwijs weer op te fr issen.  



   

 

   

 

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 
 

Worden wat je wil!  

  
  

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen 

kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De Kinderboekenweek is de grootste 

leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te 

enthousiasmeren om boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt plaats van 6 tot en met 17 oktober.  

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de 

Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de 

Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.  

 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar 

oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of 

kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of 

helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 

over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat 

je wil en alvast dromen over later!  

 

Op de Ark  hebben we de volgende activiteiten gepland:  

• Woensdag 6 oktober:  

Start van de Kinderboekenweek in de eigen groep en 's middags een boekenmarkt van 13.30-

15.00 in de gangen van school. Kinderen die boeken willen verkopen komen met een kleedje 

de boeken verkopen. Boeken ruilen is ook mogelijk.  

 

• Groep 1 en 2 tekenen/schrijven over beroepen en gaan naar de kinderboerderij.  

• Groep 3 en 4 doen mee aan een tekenwedstrijd.  

• Groep 5 en 6 doen mee aan een voorleeswedstrijd.  

• Groep 7 en 8 doen mee aan een verhalenwedstrijd.  



   

 

   

 

• Elke groep mag voor 15 euro een boek voor de bibliotheek in de klas kopen.  

• Ouders worden gevraagd om iets over hun beroep in de klas te vertellen. 

 

Sparen voor de schoolbieb': Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen 

voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje! Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen 

met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier 

begint op school én bij Bruna  

 

Zo werkt het:  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en 

lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 

voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 

nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. 

Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf 

of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  

 

• Hiernaast zal in de groepen ook nog op vele andere manieren aandacht aan 

de boekenweek geschonken worden.   

• Afsluiting:   

Donderdag 14 oktober komen alle kinderen naar de hal en worden de winnaars van de 

wedstrijden bekend gemaakt. En kijken/luisteren we naar deze kinderen en hun werk.  

  

Enthousiast geworden? Zoek je nog wat leuks voor in de herfstvakantie? Bij deze nog een paar website-

tips:  

•  Korte filmpjes van bekende schrijvers: https://www.schrijveropjescherm.nl/  scroll door naar 

beneden   

• https://www.kinderboekenjuf.nl/ideeen-mini-leeslessen/   

• https://www.jozuadouglas.com/verhalenmachine/ Deze site is ook te gebruiken voor het 

maken van verhalen voor kinderen die weinig inspiratie hebben. ERRUG leuk!  

  

Juf Marloes van Vilsteren en meester Jan Martin Arkema  

 

 

Ouderbijdrage 
De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons en iedereen is weer aan het werk of naar school. 

Ook de OV is weer begonnen om samen met school plannen te maken, zodat er ook dit schooljaar leuke 

activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de kinderen. 

Om deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten, sinterklaas en het eindfeest te kunnen organiseren 

vragen we ook dit jaar een ouderbijdrage van €27,50 per kind. Mocht u hiervoor een machtiging hebben 

afgegeven, zal dit bedrag eind oktober/begin november (week 43 of 44) van uw rekening worden 

afgeschreven. Als u gekozen heeft om deze ouderbijdrage zelf over te maken, kunt u het bedrag van  

€27,50 overmaken op rekeningnummer NL 45 INGB 0004 5318 26 t.n.v. Oudervereniging de Ark met 

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

graag alsnog willen doen kunt u contact opnemen met Marian Akkerman, marian.akkerman@vivente.nu 

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage of andere vragen kunt u altijd contact opnemen met de 

oudervereniging. Het e-mail adres is: ov.deark@vivente.nu 

 

Algemene ledenvergadering Oudervereniging 
 

Op 8 november vanaf 19:30 uur zal de algemene ledenvergadering (ALV) van de OV 

plaatsvinden op school. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor 

is nodig en kan via het mailadres van de OV: ov.deark@vivente.nu 

 

 

 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schrijveropjescherm.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cd34af70edb1f4971d84b08d97ce27678%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637678134352848744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xwy1JPYDyaR%2FBDOGYMbV64lK6J%2BWui1qqYHDUUObhPM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kinderboekenjuf.nl%2Fideeen-mini-leeslessen%2F&data=04%7C01%7C%7Cd34af70edb1f4971d84b08d97ce27678%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637678134352858715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v%2F3Va%2Bjr1SNTUx4F4pLTl03sFiZ0z80qnnZXcwnj0lc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jozuadouglas.com%2Fverhalenmachine%2F&data=04%7C01%7C%7Cd34af70edb1f4971d84b08d97ce27678%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637678134352858715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LodF9wz%2FGeEYxqBUsGNmUWmz%2FHHGHe4edwGJKXU04kk%3D&reserved=0


   

 

   

 

Spaart u mee? 
Sinds kort hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een kast ingericht voor kosteloos materiaal.   

Van een aantal materialen hebben we al een voorraad (zoals wol, plastic bakjes en doppen) maar van 

heel veel kunnen we nog wel wat gebruiken. We vinden het fijn wanneer u het e.e.a. voor de kinderen wil 

sparen en het de komende weken meegeeft aan uw kind.  

Het betreft de volgende materialen:  
 

• Restjes hout (niet te groot)  
• Eierdozen  
• Yoghurtemmertjes  
• Wc-rolletjes  
• Diverse doosjes  
• Schoenendozen  
• Kurken  
• Lapjes stof  

  

Wanneer u nog materialen (bv vanuit uw werk) hebt waarvan 

u denkt dat het geschikt is voor de kinderen om mee te werken en het staat niet bij de lijst dan kunt altijd 

even overleggen met mij (janmartin.arkema@vivente.nu) of met de leerkracht van uw kind.  

  

Vriendelijke groeten,  

Mester Jan Martin Arkema   

 

Trefwoord 

 
Slim (week 40 en 42/43)  
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen 

gezond verstand als het om levensvragen gaat.  

 

Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 40: Salomo kiest wijs (1 Koningen 3, 1 – 15); Een wijze koning (1 Koningen 3, 16 – 20). 

Week 41: Werken voor de wijze koning (1 Koningen 4 – 7); De koningin van Seba wil het met 

eigen ogen zien (1 Koningen 10, 1 – 13). 

Week 42/42: Een nare droom (1 Koningen 11, 1 – 13). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 40: Salomo wordt koning  (1 Koningen 1, 28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1 

Koningen 3, 16-20). 

Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1 -14; 1 Koningen 6, 7 en 

8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66). 

Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1-12); Beroemd, wijs, rijk en... dom?  (1 

Koningen 11). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 40: Salomo wordt koning  (1 Koningen 1, 28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1 

Koningen 3, 16-20). 

Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1-14; 1 Koningen 6, 7 en 

8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66). 

Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1 Koningen 10, 1 -12); Beroemd, wijs, rijk en... dom?  (1 

Koningen 11). 
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Wij feliciteren alle jarigen in de maand oktober: 

 

 

 
 
Teamleden: 

 

28 oktober: Robertjan de Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herfsttoernooi ZAC – voetbal, korfbal, schaken 

 

Hallo ouders/verzorgers en scholieren, 

 

In de herfstvakantie organiseert voetbalvereniging ZAC samen met drie studenten van de Calo 

Windesheim drie toernooien. Een voetbal-, korfbal- en schaaktoernooi.  

 

Het gaat om de klassen 5 tot en met 8, zowel voor jongens als meiden. Het is de bedoeling om je per 

team van jouw school aan te melden.  Inschrijving dus enkel met een team bestaande uit kinderen van 

de dezelfde school. 

 

De bedoeling is om korte wedstrijdjes te spelen in een poulevorm. Dit zodat iedereen mee kan blijven 

doen ook al verliezen ze een aantal wedstrijden. Uiteindelijk komt hier een winnend team uit die 

punten verdienen voor hun school in de overkoepelende competitie. Er zal dus een dagwinnaar 

komen en een uiteindelijk winnaar van de competitie. 

 

De toernooien zullen plaatsvinden op het Sportpark Jo van Marle. 

 

Woensdag 20 oktober 2021: 

 

Voetbaltoernooi – 10:00 tot 13:00 

Inschrijving per leeftijdscategorie: 

Meisjes groep 5/6 (teams van zestallen inclusief keeper op een kwart veld) 

Meisjes groep 7/8 (teams van achttallen inclusief keeper op een half veld) 

Jongens groep 5/6 (teams van zestallen inclusief keeper op een kwart veld) 

Jongens groep 7/8 (teams van achttallen inclusief keeper op een half veld) 

 

Meiden mogen wel meedoen in een jongensteam, jongens niet in een meidenteam 

 

 

9 8 23 7

9 3A 27 5

12 7 27 5

13 8 29 5

16 3A 29 5/6

18 4 31 8

20 7 31 5

22 5

Esmee Veltman (2013)

Leanne van der Meulen (2011)

Xavi van Dalen (2013)

Yasmae Granville (2012)

Dagmar Jongedijk (2012)

Thom Kamsma (2012)

Jurre Eilert (2009)

Stan de Bondt (2010)

Silke Wolting (2009)

Joachim Bijsterbosch (2015)

Koen Breukelman (2014)

Tije Jansen (2011)

Aimée du Toit (2012)

Pepijn van den Berg (2009)

Ella Bredewold (2014)



   

 

   

 

Donderdag 21 oktober: 

 

Korfbaltoernooi – 10:00 tot 13:00 

Inschrijving per leeftijdscategorie korfbal: 

Groep 5/6: 2 jongens, 2 meiden in het veld (met een hesje mag een jongen ook als meisje spelen en 

andersom ook) 

Groep 7/8: 4 jongens, 4 meiden in het veld 

 

Vrijdag 22 oktober 

Schaaktoernooi – 13:00 – 16:00 

Inschrijving per leeftijdscategorie: 

Groep 5/6: 2 spelers 

Groep 7/8: 2 spelers 

 

Jongens en meiden (kunnen) gemixt spelen in 1 team. 

 

Lijkt het jou leuk om mee te doen? Meld je samen met jou team aan bij je gymdocent.  

 

Na inschrijving wordt contact met je opgenomen over alle verdere voorbereidingen. Inschrijving dient 

plaats te vinden via een leider/ouder/docent die de verantwoordelijkheid neemt over het team en 

beschikbaar is voor communicatie met de toernooileiding en organisatie. 

 

Heb je vragen, ben je geïnteresseerd of wil je direct een team inschrijven? Doe dit dan VOOR 9 

oktober. Neem contact op via de gegevens op de flyer en benoem duidelijk welke leeftijdscategorie 

het betreft. Vermeld ook uw eigen contactgegevens en er wordt spoedig contact met u opgenomen. 

Eventueel kunt u ook via de gymdocent (van SportService Zwolle) die werkzaam is op uw school meer 

informatie krijgen over deze activiteit. 

 

Wij hopen jullie te zien op het herfsttoernooi! 

 

Met vriendelijke groet, 

ZAC Zwolle 

 

 


