
 

1 
 

 
 
 

DE POSTDUIF   11 januari 2019 

Welkom 
2018 is voorbij gevlogen 

2019 is al weer eventjes begonnen 
Een nieuw jaar met nieuwe dromen 

Alles krijgt een nieuwe kleur 
Veel geluk en vrede 

Veel liefde voor elkaar 
Aandacht voor de naaste 

Het wordt een prachtig jaar! 
 

Een gezond en gelukkig Nieuwjaar gewenst! 
 

Afgelopen maandag hebben we op het schoolplein een proost uitgebracht op het nieuwe jaar. De 
Kerstboom werd een wensboom. Wat zijn onze wensen dit jaar? Laten we er op school een ieder 
geval een leerzaam en gezellig jaar van maken!  
 
Bijbelverhalen 
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het 
maar weer een mooi jaar mag worden! Het thema van de Bijbelverhalen is 
in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is 
eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in 
woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige 
mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was 
gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de 
mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’. 
We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en 
inspirerende verhalen tegemoet gaan! 
 
Maandopening 
De eerste maandopening van dit jaar vond plaats op maandag 7 
januari. De kinderen (en ouders) hebben de Kerstboom op het 
schoolplein verandert in een wensboom. Er zijn prachtige wensen 
bedacht voor het komende jaar. De volgende maandopening is op 
maandag 4 februari. De opening begint om 8.30 uur. Komt u de 
volgende keer ook? 
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Groen Schoolplein 
De verbouwing van het schoolplein schiet al op! Als het weer 
meewerkt hopen we rond 20 januari klaar te zijn. De kinderen 
kunnen dan gaan genieten van het nieuwe plein!  
 
 
 
 

Privacy-voorkeuren 
Een tijd geleden (08-10-18) heeft u een mail gehad met het verzoek om uw privacy-voorkeuren aan 
te geven. We hebben nog niet van alle gezinnen een reactie ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
hier nog even aandacht aan te besteden? Zie hiervoor de bijlage bij deze Nieuwsbrief.  
Bij voorbaat dank!  
 
MR-vergadering 
Dinsdag 11 december vond de tweede MR vergadering plaats. De notulen van dit overleg zijn op te 
vragen bij een van de MR leden.  
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda 
Brouwers of Sijgje Grunbauer. De volgende vergadering staat gepland op maandag 18 februari 2019.  
 
Overblijf (TSO) 
Met een goede Tussenschoolse Opvang (TSO) willen wij de kinderen van onze school de gelegenheid 
geven tijdens de pauze van een schooldag, onder begeleiding van ouders, in een rustige en veilige 
sfeer te eten, spelen en zich te ontspannen, zodat ze weer zin hebben in het leren. Het team met 
ouders is op zoek naar versterking. Voor deze taak ontvangt u een kleine vergoeding. Vindt u het leuk 
om kinderen met kinderen te werken en wilt u het overblijfteam komen versterken, neem dan 
contact op met mevrouw Boll: marjannedeboer@hotmail.com.  
 
Teamvergadering 
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op maandag 28 januari 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! 
Na de afronding van de werkzaamheden op het plein 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 
Deze week zijn we gestart met de jaarlijkse Cito toetsen. De komende twee weken zullen de kinderen 
hier druk mee zijn. Het is belangrijk dat de kinderen fit de opdrachten kunnen maken. Denkt u deze 
weken extra goed op voldoende nachtrust? Alvast bedankt! 
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Jarigen 
We willen Bas en Nico feliciteren met hun verjaardag. Zij zijn namelijk in de 
maand januari jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Teamuitje 
Woensdagmiddag 23 januari gaat het team naar de NOT in Utrecht (Jaarbeurs). De NOT is inmiddels 
niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijsveld. We maken kennis met het 
productaanbod van ruim 400 exposanten en leren alles over de laatste ontwikkelingen op 
onderwijsgebied. We sluiten het bezoek af met een etentje.  
 
Lampionnenoptocht 
Op vrijdag 1 februari organiseert de Oranjevereniging een Lampionnenoptocht. Om 18.30 uur 
verzamelen we bij het Dorpshuis. De Oranjevereniging heeft  lampionnen voor de kinderen die er 
niet een hebben kunnen maken op school.  Neem wel altijd een lampionnenlampje of een lampje 
aan een draadje mee naar de optocht! 
 
Rapport 
Woensdag 6 februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. Ze mogen trots 
zijn op hun werk. Alle kinderen krijgen complimenten en tips mee om daarmee rapport 2 nog mooier 
te kunnen maken. In de rapportgesprekken willen we graag de rapporten met u bespreken. 
 
Rapportgesprekken 
Donderdag 7 februari staan de rapportgesprekken op het programma. De uitnodiging ontvangt u 
binnenkort. We zien al uit naar een goed gesprek met u.  
 
Open dag 
Op donderdag 7 februari zijn onze deuren geopend voor een informatiemorgen! 
Onder het genot van een kopje koffie of thee willen we onze school presenteren aan ouders die op 
zoek zijn naar een goede school voor hun kind(eren). 
Een advertentie vindt u binnenkort terug in de lokale kranten en media, maar we brengen het ook 
graag onder uw aandacht. Wellicht kent u iemand die op zoek is naar een school! 
 
Alvast voor uw agenda  
Januari: toetsperiode (Cito) 
23 januari: teamuitje NOT 
01 februari: lampionnenoptocht 
06 februari: eerste rapport mee 
07 februari: open dag 
07 februari: rapportgesprekken 
 
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 08 februari 2019 uitvliegen. 


