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DE POSTDUIF   9 november 2018 

Welkom 
Afgelopen woensdag mochten we met elkaar een 
Dankdagviering houden. Het is goed om even stil te 
staan en na te denken. Er zijn zoveel dingen om 
dankbaar voor te zijn.  
Lied 733 uit Opwekking zegt in het tweede couplet het 
volgende: 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Bijbelverhalen 
Het thema van deze weken is ‘balans’. Kinderen weten dat 
balanceren niet altijd makkelijk is. In je eentje niet, maar met 
zijn tweeën balanceren is nog veel lastiger! Probeer maar 
eens met zijn tweeën over een evenwichtsbalk te lopen… Het 
volk Israël moest in het beloofde land zoeken naar balans in 
het samenleven met andere volken. Die balans vind je niet 
door het recht van de sterkste te laten gelden, zo ontdekken 
we in de verhalen van Simson. Ook kinderen op school 
moeten steeds weer zoeken naar balans. Is er voor iedereen 
in de klas ruimte om zichzelf te zijn, zonder dat je daarbij 
anderen in de weg zit? Dat blijft steeds weer een zoektocht. 
Misschien kunnen de verhalen van deze periode helpen om 
over die zoektocht na te denken. 

We hopen dat de verhalen tot leven komen in de klassen, en 
dat de kinderen uitgenodigd worden om zelf te ontdekken 
wat deze verhalen hen te zeggen hebben! 

Maandopening 
Maandag 5 november vond de maandopening van de maand 
november plaats. De maandopening stond in het teken van 
vriendschap. Dit was tevens het onderwerp van de 
Kinderboekenmaand.  
Vertrouwen is volgens de kinderen de belangrijkste waarde in 
een vriendschap. Knap dat kinderen dit met elkaar al kunnen 
ervaren en delen!  
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De volgende maandopening vindt plaats op maandag 3 december. De opening begint om 8.30 uur. U 
bent weer van harte uitgenodigd! 
 
Bag2school 
De kledingactie van Bag2school leverde dit keer 307 kilogram op. Dat is ruim 8,5 kilo per leerling! 
Bedankt voor uw deelname! 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Afgelopen woensdag zijn we de dag begonnen met een heerlijk ontbijt. Het 
nationaal schoolontbijt is een project waarin kinderen op school een ontbijt 
wordt aangeboden. Naast het gezellige ontbijt wordt de kinderen ook het 
belang van een goed ontbijt aan het begin van de dag onder de aandacht 
gebracht.  

We willen graag bakkerij van Horssen bedanken voor 
het heerlijke brood! Ook willen we de AC bedanken voor alle hulp bij het 
ontbijt!  
 
 

 
Gebedsgroep 
Vindt u gebed belangrijk en zou u willen deelnemen aan een gebedsgroep voor de school, dan kunt u 
contact opnemen via de mail met: famvanmersbergen@casema.nl  
 
Verlichting 
De activiteitencommissie heeft voorgesteld om in de donkere decembermaand het schoolplein te 
versieren met kerstverlichting. Een leuk idee, waar we allemaal van kunnen genieten!  
Hiervoor zijn we op zoek naar buitenverlichting. Als u ons kunt helpen, wilt u dat dan aangeven bij 
één van de AC-leden.  
 
OZAPP traject 
OZAPP staat voor Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief vindt u een folder vanuit het Samenwerkingsverband met meer informatie. 
 
Nieuwe website 
De nieuwe website is inmiddels voor een groot deel gevuld. De lancering volgt spoedig. We houden u 
op de hoogte! 
 
Groen Schoolplein 
Na goede gesprekken en inspirerende 
tekeningen en plannen waren we in 
afwachting van de definitieve goedkeuring. 
De goedkeuringen zijn inmiddels binnen, 
dus mogen we nu in actie komen! 
Het schoolplein wordt in verschillende 
fases aangepakt. De eerste fase start in 
week 49 (achterste deel van het plein). Het 
ontwerp ligt op school ter inzage voor 
eventuele geïnteresseerden.   
 

mailto:famvanmersbergen@casema.nl
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Het groene schoolplein zoekt vrijwilligers! 
Ter voorbereiding op de verbouwing van het schoolplein, zijn 
we op zoek naar vrijwilligers. Zaterdag 24 november en 
zaterdag 1 december willen we de handen uit de mouwen 
steken. Wat moet er allemaal gebeuren?  

- Er moeten tegels verwijderd en opgeslagen worden 
(voor hergebruik).  

- Er moet flink gerooid worden en het groenafval moet 
afgevoerd worden.  

- Er moet grond verzet worden.   
- Een vrijwilliger voor de catering is ook zeer welkom.  

 
Voor zaterdag 24 november hebben zich inmiddels al voldoende enthousiaste mensen aangemeld. 
Voor zaterdag 1 december zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. We hopen met een man of 6 aan de 
slag te kunnen. Vele handen maken licht werk!  
U kunt zich aanmelden via directie@cbsmeeuwen.nl of loop gerust even binnen.  
 
Zonnepanelen 
We zitten niet stil op onze school. Na de bibliotheek, 
schoolplein, website en het logo staat de volgende verbetering 
al op de stoep! Woensdag 14 november en donderdag 15 
november worden er op het dak van onze school 33 
zonnepanelen geplaatst. De school maakt hiermee een grote 
duurzame sprong vooruit. Als de verwachtingen overeenkomen 
met de werkelijkheid zullen we straks voor het grootste deel 
zelf kunnen voorzien in onze vraag naar elektriciteit.  
 
Schoolfruit 
Onze school heeft zich onlangs aangesloten bij een Europees 
schoolfruit en groente programma. De kinderen krijgen de 
komende 20 weken elke woensdag, donderdag en vrijdag een 
stuk fruit aangeboden. Elke dinsdag wordt er vanuit de school 
een mail naar u gestuurd met daarin het aanbod van die week. 
Mocht uw kind het aangeboden stuk fruit niet lusten, kunt u zelf 
voor een alternatief zorgen. Op maandag en dinsdag mogen de 
kinderen een koek mee naar school nemen, maar een stuk fruit 
mag natuurlijk ook!  
Meer informatie vindt u op: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
 
Edukans Schoenmaatjes: wie geven jullie een onvergetelijk cadeau? 
In de vorige Postduif werd de Edukans actie al aangekondigd. Ondertussen naderen we de 
ontknoping. We hebben inmiddels al 17 dozen ontvangen! 
De opbrengst van de collecte tijdens de dankdagviering was: €171,97 Bedankt voor uw bijdrage! 
Graag ontvangen wij de overige gevulde schoenendozen uiterlijk maandag 12 november. Wilt u 
ervoor zorgen dat de spullen in de doos heel en schoon zijn?  
Meester Paul brengt de dozen op 28 november naar het inleverpunt in Gorinchem.  
 
MR-vergadering 
Maandag 3 december staat de tweede vergadering van de MR gepland.  
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda 
Brouwers of Sijgje Grunbauer. 

mailto:directie@cbsmeeuwen.nl
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
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Teamvergadering 
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op dinsdag 20 november a.s. 
We volgen die dag weer het continurooster (les tot 14.30 uur) Wilt u denken aan het lunchpakketje 
e.d? (a.u.b. geen snoep meegeven) 
 
Feestelijke opening! 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een feestelijke opening van de 
Bibliotheek op school, de start van de verbouwing van het schoolplein en het 
in gebruik nemen van de zonnepanelen. Al deze bijzondere vernieuwingen 
zijn wel een feestje waard! Iedereen is welkom! Neem gerust extra gasten 
mee. Laten we samen de Ark in het zonnetje zetten!  
 
Vrijwilligers gezocht! 
Wij zijn op zoek naar een paar enthousiaste mensen die ons willen assisteren 
bij de jaarlijkse fietsverlichting controle. Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven. Veilig van 
en naar school lijkt vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is helaas anders. U kunt zich aanmelden 
bij juf Lisanne. Alvast bedankt namens alle kinderen! l.vanojen@cbsmeeuwen.nl 
 
Uitstapje groep 5 t/m 8 
Op dinsdag 20 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 in het kader van het erfgoedproject 
'museumschatjes' naar dierenpark ‘De Oliemeulen’ in Tilburg. Ze moeten een pauzehap 
en lunchpakketje meenemen. We worden om 9.15 uur verwacht en proberen om 14.30 uur 
weer terug te zijn. http://www.oliemeulen.nl/ 
 
Jarigen 
We willen Micha, Nadine, Martijn, Gerben, Stef en Tim feliciteren met hun 
verjaardag. Zij zijn namelijk in de maand november jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Maandag 12 november: uiterlijk inleveren Schoenmaatje 
Maandag 19 november: lootjes 5 december (groep 5 t/m 8) 
Maandag 19 november: skateclinic (groep 3 t/m 8) 
Dinsdag 20 november: uitstapje groep 5 t/m 8 
Dinsdag 20 november: Teamvergadering 4 (continurooster) 
Maandag 3 december: Bureau Halt (groep 7/8) 
Maandag 3 december: MR vergadering 
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest 
 
Bereikbaarheid van de directeur 
De dinsdagen zijn vooral bestemd voor mijn studie (tot schoolleider) Donderdagochtend en 
vrijdagochtend sta ik voor groep 5/6 en ben dan niet beschikbaar voor directietaken. Op de andere 
dagen en dagdelen ben ik (op buitenschoolse vergaderingen en afspraken na) veel in school te 
vinden.  
 
Met vriendelijke groeten,     
 
 
Team de Ark    
 
De volgende Postduif zal rond vrijdag 7 december 2018 uitvliegen. 
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