
 

Postduif extra (2) 

Kerst/jaarwisseling 2018-2019 

De decembermaand is altijd een gezellige, maar ook drukke maand. Via deze Postduif extra willen we 

u graag informeren over de volgende punten: 

 Het groene schoolplein 

 Kerstdiner en Kerstviering 

 Vervanging 

 Studiemiddag 10 januari 

 Wens 

Het groene schoolplein 

Er is de laatste weken hard gewerkt door de medewerkers van René Schutte. Het werk schiet al 

aardig op. Het belooft een mooi plein te worden! De kinderen kunnen straks weer heerlijk spelen. 

Later dit schooljaar willen we het schoolplein feestelijk openen. Een uitnodiging volgt in 2019! 

Kerstdiner en Kerstviering 

We willen graag iedereen bedanken voor de 

meegebrachte gerechten. We hebben er van 

genoten! Gezellig samenzijn en lekker eten 

hoort bij dit mooie feest, maar Kerst is meer dan 

dat!  Tijdens de viering mochten we samen 

stilstaan bij de ware betekenis van Kerst. Een 

kind is ons geboren! 

Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 
(Het refrein van vrolijk Kerstfeest iedereen) 

 
Vervanging 

Juf Lisanne gaat binnenkort met zwangerschapsverlof en voor haar zijn we op zoek gegaan naar een 

vervanger voor groep 1-2 (donderdag) en groep 3-4 (maandag en vrijdag). Dit is Merel Koek 

geworden. Juf Merel was al bekend bij ons op school, we zijn blij dat we met een vertrouwd gezicht 

de vervanging kunnen opvangen. 

Begin februari zal juf Lisanne de school tijdelijk verlaten. Op maandag, donderdag en vrijdag zal juf 

Merel de lesgevende taken overnemen. Het is nog niet bekend wie de IB-taken over gaat nemen. 

Vlak voor de zomervakantie komt juf Lisanne weer terug om de IB taken van dit schooljaar af te 

ronden. Juf Merel blijft tot het einde van dit schooljaar voor de groep. Na de zomervakantie is juf 



Lisanne weer terug op school (voor 2,5 dag - ouderschapsverlof). We wensen juf Lisanne een hele 

fijne zwangerschap toe! Veel liefde en geluk voor u en uw man. Juf Merel willen we natuurlijk veel 

succes en plezier toewensen bij de toppers van groep 1-2 en 3-4! 

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). 
 
Wens 
Het team en alle kinderen van de Ark wensen u prettige feestdagen en een prachtig 2019 toe! 
 

 
De volgende reguliere Postduif vliegt vrijdag 11 januari uit! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team CBS de Ark 


