DE POSTDUIF

7 december 2018

Welkom
December staat bekend als de feestmaand. Ook op
school besteden we hier aandacht aan. De school is
dankzij het AC prachtig versierd. Op het schoolplein
staat binnenkort een prachtige boom, waar heel het
dorp van kan meegenieten. Deze week hebben we
aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest; een
prachtig kinderfeest waar ook volwassenen van kunnen
genieten. Straks staan we stil bij het Kerstfeest. Een
bijzonder feest met een prachtige boodschap. Deze
boodschap willen we ook graag met de kinderen delen.
De geboorte van Jezus, de zoon van God brengt ons
hoop en licht. Aan het einde van de maand sluiten we
het jaar 2018 al weer af en wensen we elkaar al het goede voor het komende jaar. Ik hoop dat het
voor u een mooi jaar was. Wij wensen u een hele gezellige maand toe. Geniet van elkaar en sta stil bij
het wonder van Kerst!
Bijbelverhalen
In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn
volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de
verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel
belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld.
Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van
deze weken is dan ook: Tel je mee?
Maandopening
Maandag 3 december vond de maandopening van de maand december plaats. De maandopening
stond in het teken van rekenen en advent. De kinderen van groep 3 kunnen al heel goed getallen
splitsen en de kinderen van groep 4 hebben de tafels 0,1,2 en 10 geoefend. Wat knap!
De voorbereiding op Kerst is begonnen, het eerste en tweede kaarsje branden al.
De maandopening werd weer goed bezocht. Daar zijn we blij mee!
De volgende maandopening vindt plaats op maandag 7 januari. De opening begint om 8.30 uur. Komt
u de volgende keer ook?
Nieuwe website
De nieuwe website is online! Een prachtige site die een goed beeld geeft van onze school.
Nieuwsgierig geworden? U kunt onze website vinden via het bekende adres:
https://www.cbsmeeuwen.nl/
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Groen Schoolplein
De eerste fase start van de verbouwing is deze week (week 49) gestart. De komende weken moeten
de kinderen even geduld hebben en wordt er gespeeld op een kleiner plein. Dit geduld wordt
beloond, want enkele weken later kunnen ze genieten van een mooi nieuw en groen schoolplein.
Via deze Postduif willen we ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken die geholpen helpen bij de
voorbereiding van de verbouwing.
Zonnepanelen
Woensdag 14 november zijn er op het dak van onze school 33
zonnepanelen geplaatst. De school heeft hiermee een grote duurzame
sprong vooruit gemaakt. Het grootste deel van onze vraag naar
elektriciteit wekken we nu zelf op!
Privacy-voorkeuren
Een tijd geleden (08-10-18) heeft u een mail gehad met het verzoek om uw privacy-voorkeuren aan
de geven. We hebben nog niet van alle gezinnen een reactie ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn om
hier nog even aandacht aan te besteden? Bij voorbaat dank!
MR-vergadering
De vergadering van maandag 3 december is uitgesteld. De nieuwe datum is: dinsdag 11 december
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda
Brouwers of Sijgje Grunbauer.
Zending
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meebrengen voor de zending. De opbrengst wordt
gespaard, via de stichting ‘Woord en Daad’, voor ons adoptiekind.
We steunen dit goede doel al een geruime tijd, maar helaas zien wij de opbrengsten dalen. Daarom
besteden we in deze Postduif extra aandacht aan Woord en Daad.
Via kindsponsoring steunt Woord en Daad al meer dan 44 jaar arme kinderen. Een sponsorkind voelt
zich -dankzij deze hulp- gesteund en krijgt de kans zich te ontwikkelen tot een zelfstandige burger.
Tegelijk profiteert de omgeving van het kind mee. In de toekomst willen wij graag ons sponsorkind
blijven ondersteunen, zodat we samen een kind de aandacht en mogelijkheden kunnen bieden die
het verdient! U kunt met een kleine bijdrage al veel hulp bieden. Helpt u mee?
Fietscontrole
Maandag 10 december houden we de jaarlijkse fietscontrole (groep 3 t/m 8). De controle zal met
name op de verlichting gericht zijn. De controle start om 11.00 uur.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de kinderen deze dag op de fiets naar school te brengen/sturen? Alvast
bedankt. Tevens willen we hierbij alvast de vrijwilligers bedanken!
Teamvergadering
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op dinsdag 18 december 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).
Kerstdiner
Net zoals voorgaande jaren willen we op woensdag 19 december met de kinderen vanaf 17.30
uur een kerstdiner houden.
U begrijpt waarschijnlijk al dat we voor het diner uw hulp nodig hebben.
Daarom willen we alle kinderen vragen om (samen met hun ouders) hiervoor een klein
gerechtje te maken. Je mag iets maken waarvan je zelf denkt dat bijna iedereen in je
klas het lekker vindt. Dit moet genoeg zijn voor ongeveer 10 kinderen.
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Wat je maakt mag warm, koud, zoet of hartig zijn.
U ontvangt hier binnenkort nog een brief over.
Wilt u die dag naast het gerecht ook denken aan een bord, een beker en bestek.
We zien al uit naar een gezellig samenzijn met de kinderen.
Veel kookplezier toegewenst en alvast veel succes!
Kerstviering
Het thema van de Kerstviering is dit jaar: Tel je mee? Meneer Exactus houdt erg van tellen. Hij telt
alles: de vogels in de lucht, bootjes op het water, bomen langs de weg en nog veel meer. Op een dag
krijgt hij een belangrijke opdracht van de keizer in Rome: Meneer Exactus moet mensen tellen in
Betlehem. Hij begint meteen. Sommige mensen vinden dat ze dubbel tellen, een klein meisje zegt dat
ze maar half meetelt. Maar voor meneer Exactus telt ieder-één (niet ieder-twee of ieder-half). Als
Jozef en Maria aan zijn tafel komen, schrijft hij twee namen op. Een kind in de buik telt niet mee, legt
hij uit. En een ezel trouwens ook niet. De volgende dag blijkt dat de lijst van meneer Exactus toch niet
helemaal compleet is…
Komt u ook naar de viering? U bent van harte uitgenodigd! De viering vindt plaats op woensdag 19
december (op school) en zal ongeveer van 18.45 uur tot 19.45 uur duren.
Voorstelling de rode draad
Donderdagmiddag 20 december gaan we met de kinderen naar de voorstelling; de rode draad. De
voorstelling begint om 13.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
De voorstelling wordt uitgevoerd in de Hervormde kerk.
Buiten de kinderen van de Ark is iedereen van harte welkom.
Feestelijke opening!
Aan het begin van 2019 ontvangt u een uitnodiging voor een feestelijke
opening van de Bibliotheek op school, het groene 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!
Toetsweken
Na de Kerstvakantie starten we weer met de jaarlijkse Cito toetsen. De eerste
week zal Cito Rekenen en Technisch Lezen (DMT & AVI) afgenomen worden. Denkt u deze weken
extra goed op voldoende nachtrust? Alvast bedankt!
Studiemiddag
Donderdagmiddag 10 januari heeft het team een studiemiddag. 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).
VO-schoolkeuze gesprekken
Aan het begin van 2019 staan de oudergesprekken die betrekking hebben tot de schoolkeuze richting
het Voortgezet Onderwijs weer op het programma. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.
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Jarigen
We willen Daan, Fynn, Jeff, Lukas, Liz en Elora feliciteren met hun
verjaardag. Zij zijn namelijk in de maand december jarig!
Maak er een mooie dag van!
Alvast voor uw agenda
Maandag 10 december: Fietscontrole
Dinsdag 11 december: MR vergadering (voorheen 3 december)
Dinsdag 18 december: Teamvergadering 5 (continurooster)
Woensdag 19 december: Kerstviering en Kerstdiner
Donderdag 20 december: De school begint een uur later (i.v.m. de viering)
Donderdag 20 december: Voorstelling de rode draad
Vrijdag 21 december: Alle groepen om 12.00 uur uit
Maandag 7 januari: Eerste schooldag 2019
Dinsdag 8 en woensdag 9 januari: VO-schoolkeuze gesprekken
Donderdag 10 januari: Studiemiddag (continurooster)
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 11 januari 2019 uitvliegen.
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