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December 2018 

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 

 Sinterklaasviering 

 Plaatsing Kerstboom 

Het groene schoolplein 

Afgelopen zaterdag zijn we met het team (en aanhang) druk bezig geweest met het leegruimen van 

het schoolplein. In eerste instantie hadden we voor komende zaterdag ook een klusdag ingepland, 

maar dat is niet meer nodig. Alle voorbereidingen zijn getroffen om het schoolplein straks weer op te 

kunnen bouwen. De verbouwing start in week 49 (volgende week). In de Postduif houden we u 

natuurlijk op de hoogte, maar kom ook gerust een kijkje nemen.  

Een paar foto’s: 

 

Figuur 1 Oude situatie 



 

Figuur 2 Huidige situatie 

Op het nieuwe plein komt een mooie vlonder met daarop aangesloten een glijbaan en enkele 

klimtoestellen. Verder komen er een duikelrek en een schommel. Het plein wordt ook een stuk 

groener. Er worden enkele fruitbomen gepland. Er komt een mooie haag. Op de grond komen 

stukken kunstgras en de overige ‘open’ stukken worden beplant met o.a. Lonicera nitida ‘Elegant’, 

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ en Cornus alba ‘Siberica’.  

Op langere termijn volgen er wellicht nog een tipitent van wilgentakken en een tunnel van 

wilgentakken.  

Door gebruik te maken van natuurlijk materiaal, hoogteverschillen in het terrein en de afwisselende 

beplanting ziet het schoolplein er straks groen en avontuurlijk uit. We zijn erg nieuwsgierig naar het 

eindresultaat.  

In de uitwerking van het plan zijn de wensen van onze leerlingen opgenomen. Helaas paste het 

zwembad en de kartbaan niet in de begroting.  

 

Figuur 3 Voorbeeld klimtoestel 

 

 

Figuur 4 Een mogelijk toekomstbeeld 
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Sinterklaasviering 

Dit jaar brengt de Sint een bezoek aan de Ark op 

woensdag 5 december. We zien al uit naar zijn komst! 

De kinderen worden op 8.25 uur op school verwacht. De 

kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen, daar 

zorgt de Sint wel voor! De kinderen mogen verkleed naar 

school komen.  

Bij de aankomst en het ontvangst zijn alle ouders en 

andere familieleden welkom! 

Na het ontvangst gaan de kinderen naar hun eigen 

klassen en genieten daar met de juffen en meester van 

hun eigen Sinterklaasprogramma. We hopen er voor de 

kinderen een gezellige dag van te maken.  

Plaatsing Kerstboom 

Dit jaar komt er een (hele) grote Kerstboom op ons schoolplein. De boom wordt versierd met 

misschien wel 1000 lampjes! Deze boom wordt geplaatst door het AC en vrijwilligers die ons graag 

helpen bij deze klus. Komend weekend zullen de werkzaamheden starten. AC en vrijwilligers; alvast 

bedankt! 

 

De volgende reguliere Postduif vliegt vrijdag 7 december uit! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team CBS de Ark 

Figuur 5 Een greep uit de toekomstige  beplanting 
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