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Agenda:
ma 31 aug:
vrij 4 sept:
ma 7 sept:
10 sept:
10 sept:
14 t/m 17 sept:
17 sept:

informatieavond groep 1 t/m 8
gebedsgroep groep 7
OV vergadering
muziekles groep 1 t/m 4
Postduif 2
kennismakingsgesprekken
MR vergadering

Van de directie
Start nieuwe schooljaar
Inmiddels is het schooljaar weer bijna twee weken oud en is iedereen wel weer in meer of
mindere mate in zijn gewone ritme gekomen. Elke dag geniet ik van de kinderen die met een
lach op hun gezicht binnenkomen en weer zin hebben om naar schoo l te gaan.
Helaas is het door de COVID-19 maatregelen nog niet mogelijk geweest om via de spontane
weg kennis met u te maken en kan ik ook geen centraal moment organiseren. Via deze editie
van de Postduif wil ik toch mijn bijdrage leveren bij wijze van opening van het schooljaar. Een
nieuwe start op een school vraagt altijd om een periode van kennismaken. Dat doe ik op dit
moment met het team, diverse oudergroepen zoals de MR, Oudervereniging, Gebedsgroep
etc. In de komende periode zou ik graag met meer ouders kennis willen maken. Om dit allemaal
‘coronaproof’ te laten verlopen, zoek in nog naar een manier om dit op passende wijze verder
vorm te geven. Als school staan we ook voor een aantal opdrachten. Naast het verzorgen van
goed onderwijs ligt er ook nog een vraagstuk over het continurooster. Komende weken wordt dit
onderwerp verder uitgewerkt en volgt er nog een laatste peiling onder ouders en personeel. Op
de site van de school hebben we inmiddels een actueel overzicht van het vakantierooster en
overige vrije dagen in het schooljaar 2020-2021 gepubliceerd. Komende periode zullen we de
jaarplanning publiceren in Parro, dit vraagt nog enige voorbereiding qua administratie.
In het licht van de identiteit van onze school, wil ik mijn bijdrage afsluiten met de volgende
bijdrage en wens ik u en jou een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.
Gewoon Beginnen
Als ik nou eens begin met:
een vriendelijk woord
een glimlach
een arm om de schouder
een gedachte aan jou.
Als ik nou eens doorga met:
een positief woord
een belonend gebaar
een aardige knipoog
een moment van aandacht

Als ik me nou eens voorneem om:
positief over je te denken
je als Gods wezen te zien
te begrijpen dat je niet mijn bezit bent
te erkennen dat je een geschenk bent.
Wat een prachtig schooljaar ligt er dan voor
ons:
en wat een mooie schoolweken
en wat een schitterende schooldagen,
heerlijke momenten waar we met elkaar van
gaan genieten.
Als we daar nu eens mee begonnen.
(naar een gedicht van Chris Lindhout)

Informatieavond
Op maandag 31 augustus staat de informatieavond op het programma. Helaas is het niet
mogelijk om dit in fysieke vorm te organiseren. Om alle ouders toch van de benodigde
informatie te voorzien organiseren we een online sessie via Teams. V ia het mailadres van uw
kind(eren) ontvangt u een uitnodiging om deze sessie bij te wonen.
De volgende tijden zijn van toepassing:
De groepen 1 t/m 4 starten om 19.00 uur.
De groepen 5 t/m 8 om 20.00 uur.
Voor de ouders van groep 4/5 geldt dat de ouders van groep 4 om 19.00 uur deelnemen en de
ouders van groep 5 om 20.00 uur.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij de informatieavond is het mogelijk om de
informatie op een ander moment nog te bekijken. De online sessie wordt namelijk opgeno men.
We zien uit naar een informatieve avond met elkaar. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog
een korte handleiding voor het inloggen bij Teams.

Van de OV
De zomervakantie ligt 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 september/begin oktober (week 40)
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 conta ct
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

Nieuw bij ons op school
In de afgelopen maanden zijn er 20 kinderen voor het eerst bij ons op school begonnen , vooral
nieuwe kleuters die net 4 jaar zijn geworden maar ook een leerling in groep 7 die naar Zwolle
verhuisd is.
Kyra Balk (1/2)
Jens Bouter (1/2)
Hannah Brands (1/2)
Merel Lubbers (1/2)
Hanne Polman (1/2)
Boris de Ridder (1/2)
Max de Ruiter (1/2)
Dion Woning (1/2)
Roos Franken (1)
Sanne Huitema (1)
Jason Jacobs

Elisa Mol (1)
Marian Mol (1)
Seth Oostland (1)
Loïs Schenk (1)
Jolie Snippe (1)
Elin van der Sterren (1)
Joy Wouda (1)
Giano de Vries (1)
Rachelle Timmermans (7)

Welkom allemaal! We hopen dat jullie snel gewend zijn en we wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op de Ark.

Trefwoord
Overgaan (week 35 en 36)
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het
onbekende.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 35: Ik wil naar een ander land (Exodus 7 t/m 9); Toch naar de overkant (Exodus 8, 9 en 12) .
Week 36: Door de Rietzee (Exodus 13); Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 35: Laat het volk gaan! (Exodus 5,1-12 en 7, 8-13 ); Tien plagen (1) (Exodus 7, 14 t/m 9, 7).
Week 36: Tien plagen (2) (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); Naar de overkant (Exodus 12,1 t/m 14, 31).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 35: De broers, de koning en de slangen (Exodus 5, 1 -12 en 7, 8-13 ); De Nijl, de kikkers en
de muggen (Exodus 7, 14 t/m 9, 7).
Week 36: Het donker en de dood (Exodus 9, 8 t/ m 11, 8); De paarden, de wagens en de zee
(Exodus 12, 1 t/m 14, 31).
Respecteren (week 37 t/m 39)
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect
voor leefregels.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 37: Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15); Het volk moppert (Exodus 15); Het volk
moppert weer (Exodus 16, 1-36).
Week 38: Tien Woorden van God (Exodus 20); De Tien Woorden (Exodus 20).
Week 39: De kist met De Tien Woorden reist mee (Exodus 25 en 26); Een god die je ku nt aanraken
(Exodus 32, 1-35).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 37: Bitter en zoet (Exodus 15, 22-27); Het regent eten (Exodus 16, 1-18).
Week 38: Petje af (Exodus 18, 13-27); De stem uit het onweer (Exodus 19-31).
Week 39: Een betere God (Exodus 32); Een nieuwe kans (Exodus 33-40).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 37: Met Mozes in de woestijn (1) (Exodus 15, 22 -27); Met Mozes in de woestijn (2) (Exodus
16, 1-18).
Week 38: Met Mozes in de woestijn (3) (Exodus 18, 13 –27); Met Mozes in de woestijn (4) (Exodus
19-31).
Week 39: Met Mozes in de woestijn (5) (Exodus 32); Met Mozes in de woestijn (6) (Exodus 33 -40 ).

Wij feliciteren alle jarigen in de maand september:
1
3
10
11
11
15
16
16
17

Jorik Hoek (2013)
Joas Broekroelofs (2012)
Lotte Bongaerts (2012)
Tom Huisken (2014)
Dion Snippe (2014)
Nathan Alberts (2014)
Noraly van Dalen (2010)
Wende Huiskamp (2011)
Julia de Vries (2015)

4/5
4/5
4/5
3
3
3
7
5
1/2

18
19
19
20
20
22
23
25
25

Hiep, hiep, hoera!
Lotte van Stiphout (2014)
Janae Cijntje (2008)
Isa Hulsebosch (2012)
Seff Beimers (2015)
Sem Wesseling (2014)
Emelie de Bock (2014)
Solaine Oosterwolde (2010)
Emma Blom (2013)
Jurgen Zwetheul (2010)

3
8
4/5
1/2
3
3
6
4
7

Teamleden :
20 september: Kirsten de Jong
25 september: Johanna Sluiter

Jaaa! We zijn weer terug op school en we zitten nu in groep 1/2. We hebben er zin in!

Verzoek
De juffen uit de onderbouwgroepen hebben tijdens het spelen erg veel last van de kris kras
geparkeerde fietsen op het schoolplein. Daarom een vriendelijk verzoek aan u als ouder en aan
de kinderen zelf:
Willen jullie je fiets parkeren in de fietsenklemmen en niet los op het schoolplein? De
fietsenklemmen zijn meestal leeg terwijl de fietsen overal staan.
Alvast bedankt namens de juffen en de kleuters!

