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DE POSTDUIF   24 augustus 2018 

Welkom 
Hopelijk heeft u als lezer van de ‘Postduif’ een hele fijne vakantie gehad. Deze week zijn de scholen in 
onze regio weer begonnen. Ook de Ark opende weer haar deuren! Enthousiast zijn de leerkrachten 
en de kinderen aan een nieuw schooljaar begonnen. Iedereen is gezond teruggekeerd vanuit alle 
vakantiebestemmingen, daar mogen we dankbaar voor zijn. 
In mijn vakantie heb ik een dagje gesnorkeld. Een ware 
belevenis. Er gaat werkelijk een nieuwe wereld voor je open. 
Prachtige rotsen, planten en vissen, je vergeet de tijd en alles 
wat boven het water gebeurt. Moe van het snorkelen kwam 
ik weer boven water om even een koud drankje te halen. 
Tijdens het drinken van mijn colaatje dacht ik ineens aan 
school. Ik zag een overeenkomst tussen het snorkelen en het 
werken met kinderen. In zee duiken levert veel moois op, maar de tijd nemen om ons te verdiepen in 
het welzijn van onze kinderen kan ook heel verhelderend zijn. Net als de natuur zijn onze kinderen 
prachtige voorbeelden van een natuurwonder. Te mooi en waardevol om over het hoofd te zien!  
 
Bijbelverhalen 
We lezen in de eerste weken van het schooljaar over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de 
Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, 
vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op 
weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes 
speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de 
farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is 
niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook 
niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan 
weet God het wel.  
We denken met de kinderen na over de volgende 
thema’s: Wie ben je eigenlijk? en Ik heb jou nodig. 
Wie je bent heeft te maken met waar je vandaan 
komt, uit welke familie en welke cultuur. Het 
verhaal van Mozes begint met vreemdelingen: het 
volk Israël is vreemdeling in Egypte. Mozes wordt geadopteerd door de Egyptische prinses, maar 
eigenlijk hoort hij nergens bij.  
Mozes krijgt een nieuw leven in Midjan, met een vrouw en kind. Dan hoort hij een stem die zegt: ‘Ik 
heb je nodig Mozes, jij moet voor mij naar de farao’. Hij probeert onder de opdracht uit te komen 
maar uiteindelijk gaat hij wel, met de hulp van Aäron, zijn broer.  
 
Maandopening 
De maandopening van september wordt verzorgd door groep 1-2. U bent op maandag 3 september 
van harte uitgenodigd. 
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Groen schoolplein 
In de vorige ‘Postduif’ heb ik al iets verteld over het opknappen van ons schoolplein. Inmiddels zijn 
twee bedrijven uit onze regio bezig met een ontwerp. We hopen dat we verder kunnen met één van 
deze twee bedrijven en dat het opknappen van het schoolplein in de Herfstvakantie kan gaan 
plaatsvinden. We houden u op de hoogte.  
 
Schooltijden 
Het is nog even wennen aan de nieuwe tijden. Voor alle duidelijkheid plaatsen we het overzicht 
nogmaals in de ‘Postduif’. 

Ochtenden van tot Middagen van tot  

Maandag 8.30 uur 12.00 uur Maandag 13.00 uur 15.15 uur 

Dinsdag 8.30 uur 12.00 uur Dinsdag 13.00 uur 15.15 uur 

Woensdag 8.30 uur 12.30 uur Woensdag   

Donderdag 8.30 uur 12.00 uur Donderdag 13.00 uur 15.15 uur 

Vrijdag* 8.30 uur 12.30 uur Vrijdag*   

*Op vrijdag zijn de groepen 1 en 2 de gehele dag vrij! 

 
Schoolgids 2018-2019 
Deze week ontvangt u van ons de nieuwe schoolgids per mail. In de schoolgids staan alle 
wetenswaardigheden over onze school vermeld. Om het milieu te sparen kiezen we voor een digitale 
versie van de schoolgids. Wilt u liever een papieren versie of kent u iemand die interesse heeft in 
onze school, dan leg ik een papieren versie voor u klaar (directie@cbsmeeuwen.nl).  
 
Gym 
De gymlessen zijn dit schooljaar op maandagmiddag. Wilt u zo vriendelijk zijn om de kinderen 
gymspullen mee te geven?  
 
Aanvulling op de formatie 
Aan het begin van de zomervakantie is het ons gelukt om een onderwijsassistent te vinden!  
We willen graag juf Ditta Bassa van harte welkom heten op onze school. We zien uit naar een mooie 
samenwerking. 
De eerste weken van het schooljaar komt juf Ditta Bassa ons team voor 6 uur in de week versterken. 
Deze uren worden over de woensdag en donderdag verdeeld. Vanaf maandag 10 september worden 
de uren uitgebreid naar 5 ochtenden en 1 middag. Wij zijn heel blij met deze extra ondersteuning! 
We zijn een kleine school, maar het werken in combinatiegroepen en de extra zorg die sommige 
leerlingen nodig hebben maken extra handen in de klas zeer welkom. 
 
Renovatie van het dak 
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het dak. De puntdaken en een gedeelte van het platte 
dak zijn onder handen genomen. Het ziet er keurig verzorgd uit en dankzij deze investering kunnen 
we er weer jaren tegen! 
 
MR-vergadering 
Een datum voor de eerste MR vergadering van dit schooljaar is nog niet bekend. U wordt hierover 
nog geïnformeerd.  
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda 
Brouwers of Sijgje Grunbauer. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdagmiddag 6 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. De familiefoto 
wordt gelijk aan het begin van de middag genomen. Niet schoolgaande broertjes en zusjes gaan 
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direct op de foto, schoolgaande gaan tussendoor. Er worden zowel individuele opnames als 
groepsfoto’s gemaakt. Bij mooi weer worden de groepsfoto’s buiten gemaakt.  
 
Informatieavond 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een informatieblad met daarin alle informatie 
(vakken, werkwijzen e.d.) over de groep van uw zoon of dochter.  
Daarnaast krijgt u binnenkort een uitnodiging voor de inloopavond. Daar kunt u uw overige vragen 
stellen en bent u in de gelegenheid om de leermiddelen en materialen te bekijken. Op deze wijze 
hopen we iedereen te informeren over het komende schooljaar.  
 
Eten en drinken  
Ieder kind mag ’s ochtends eten en drinken meenemen naar school. Het liefst een beker met een 
goedsluitend deksel, met de naam erop. En voor het eten een gezond hapje.  
Op maandag en vrijdag mogen de kinderen een koekje of iets anders meenemen, maar op de andere 
dagen moeten de kinderen fruit of groente meebrengen. We hebben dan een ‘SchoolGruitendag’. 
 
Schoolreisje 
Donderdag 13 september gaan alle groepen op schoolreisje naar Toverland!  
De kosten voor deze dag zijn €30,00. U wordt vriendelijk verzocht het geld over te maken naar:  
NL70 RABO 0136 8500 81. A.u.b. onder vermelding van de naam van uw kind.  
Alvast bedankt en we zien al uit naar deze bijzondere dag! 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
Een nieuw schooljaar, vol met nieuwe activiteiten. In de jaarkalender kunt u zien wat er komend 
schooljaar allemaal op het programma staat. Om al deze activiteiten te bekostigen vraagt het AC een 
ouderbijdrage van €22,50. 
U wordt vriendelijk verzocht het geld over te maken naar: NL70 RABO 0136 8500 81. A.u.b. onder 
vermelding van de naam van uw kind. Alvast bedankt namens het AC en natuurlijk de kinderen! 
 
Vrijwilliger gezocht 
Wij zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die binnen onze school actief zijn! 
Zo verzorgt Jonnie al een geruime tijd de was op onze school. Jonnie heeft echter aangegeven te 
willen stoppen met deze taak. We willen haar graag enorm bedanken voor haar hulp!  
Vindt u het leuk om deze taak over te nemen, stuur dan een mail naar directie@cbsmeeuwen.nl of 
loop even binnen.  
Voor deze taak ontvangt u een kleine vergoeding. 
 
Teamvergadering 
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op dinsdag 28 augustus a.s. 
We volgen die dag weer het continurooster. Wilt u denken aan het lunchpakketje e.d? 
(a.u.b. geen snoep meegeven) 
 
Spreekmiddag/avond 
Tot nu toe hebben we uitsluitend positieve reacties ontvangen over het derde spreekmoment. Om 
tot een goed besluit te komen ontvangen we graag nog een paar reacties.  
Reacties op dit spreekmoment kunt u sturen naar: directie@cbsmeeuwen.nl. We zullen uw 
opmerkingen en adviezen bespreken tijdens de teamvergadering van 28 augustus. Uw input is dus 
belangrijk. Alvast bedankt voor uw reactie.  
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Slotfeest 
De kinderen, de ouders en de leerkrachten hebben genoten van het slotfeest en het jubileum van juf 
Dorien. Het was prachtig weer en het was gezellig. Een mooie afsluiting van het schooljaar. Bedankt 
voor jullie aanwezigheid en gezelligheid!  
 
Nieuwe leerlingen 
Maandag 20 augustus hebben we een paar nieuwe leerlingen 
mogen begroeten!  
Een warm welkom voor: Jan, Amy, Thijn, Micha, Jefta en Rosalie 
Wij wensen jullie een fijne tijd op onze school toe! 
 
Traktaties 
Bij ons op school is het gebruikelijk om op (of rond) je verjaardag een kleine traktatie uit te delen.  
In groep 1 t/m 4 mag dit na overleg met de leerkracht (voor het tijdstip) in de eigen klas.  
In groep 5 t/m 8 mag er na overleg aan de gehele bovenbouw getrakteerd worden (i.v.m. de kleine 
groepen in totaal 10 leerlingen). 
 
Jarigen 
We willen graag alle kinderen en juffen feliciteren die in augustus en 
september jarig zijn! 
Dit zijn: Sterre, Ruben, Jefta, Jan, Kyan, Dave, James, Amy, Thijn, Luca, juf 
Christa en juf Corina!  
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Dinsdag 28 augustus: teamvergadering 1 (continurooster) 
Donderdag 6 september: informatieavond 
Donderdag 6 september: schoolfotograaf 
Vrijdag 7 september: open monumentendag (groep 7-8) 
Donderdag 13 september: schoolreisje        
 
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.  
 
We wensen u veel leesplezier!  
 
Met vriendelijke groeten,     
 
Team de Ark   De volgende Postduif zal rond vrijdag 7 september 2018 uitvliegen. 


