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DE POSTDUIF   7 september 2018 

Welkom 
Wat leuk dat u weer even de tijd neemt om de Postduif te lezen! Als welkomstwoord deze keer; een 
gedicht.   
 

Als een kind 
vandaag gelachen heeft 

en het juichend over ’t schoolplein zweeft, 
als het thuiskomt 

met de prachtigste verhalen 
van de juffrouw die verteld heeft 

hoe je rijgt met kralen 
of hoe je na een ruzie vrienden maakt 

en hoe je bij de gym een doelpunt maakt 
dan is het onderwijs vandaag 

weer goed geweest, 
want iedere dag is eigenlijk een feest 

als je de wereld mag ontdekken 
als je met kinderen op mag trekken 

die jou  een glimlach en een handje geven 
omdat ze met jou samen willen leven! 

 
Bijbelverhalen 
Thema: je bent een held! 
We lezen deze weken 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: weg! en wie kan ons redden? 
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er 
tien zware plagen over Egypte zijn gekomen, gaan ze toch. 
Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg 
naar een veelbelovende toekomst. 
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit 
hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan 
hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder 
moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water. 
 
Maandopening 
De maandopening van september wordt verzorgd door groep 1-2. U bent op maandag 10 september 
vanaf 8.30 uur van harte uitgenodigd. 
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HapSlikZeg 
Binnenkort krijgt logopediepraktijk HapSlikZeg een eigen plek binnen onze school. Binnen HapSlikZeg 
is er veel kennis van logopedische problemen. Een aantal kinderen van onze school zal van dit 
aanbod gebruik gaan maken. Een groot voordeel is dat de begeleiding onder schooltijd kan 
plaatsvinden en dat de lijntjes erg kort zijn. Marieke van Voorst is de logopediste die de 
werkzaamheden gaat verrichten. Interesse in het aanbod? Folders zijn op school bij juf Lisanne 
verkrijgbaar.  
 
Lied van de week 
Onderstaande liederen worden dit schooljaar op school aangeleerd. Zingt u thuis gezellig mee? 

Week Lied Week Lied 

36 Ps. 103:9 (OB) / 7 (NB) 06 Lied 118:1 

37 Ps. 31:1 07 Ps. 118:7 (OB) / 5 (NB) 

38 EL 302/275 HH 08 EL 420/ 101 HH 

39 Lied 172:1 09 Voorjaarsvakantie 

40 EL 448/430 HH 10 Ps. 65:1 

41 Ps. 84:1 11  Liederen Biddag 

42 Herfstvakantie 12 EL 469 

43 Lied 1: 1 13 EL 163/258 HH 

44 Ps. 116:1 14 Ps. 1:1 

45  Liederen Dankdag 15 Lied 411: 1 en 6 

46 Lied 442:1 16  Liederen Paasviering 

47 Ps. 75:1 17  Meivakantie 

48 Ps. 150:1 18 Meivakantie 

49 Lied 124:1 19 Lied 477:1 

50 Kerstliederen kerstviering  20 Ps. 67:1 

51 Kerstliederen kerstviering 21 Ps. 100:4 

52 Kerstvakantie 22  Ps. 47:3 (OB)/2 (NB) 

01 Kerstvakantie 23 683:1 NLB 

02 520:1 en 6 NLB 24  EL 481/571 HH 

03 Ps. 146:1 25 Ps. 136:1 

04 Ps. 98:1  26 Ps. 25:2 

05 Lied 20:1 27 Ps. 119: 53 (OB)/40 (NB) 

 
Bag2school 
Ook dit najaar doen we weer mee met de kledingactie van Bag2school. De eerstvolgende 
ophaalbeurt staat gepland op vrijdag 5 oktober. We hopen dat u weer mee doet! 
Wilt u zo vriendelijk om de zakken thuis te bewaren tot de actiedag (we hebben op school weinig 
opslagruimte) 
 
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. 
 
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! 
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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 gevonden 
Wij zijn blij dat mevr. Lisette Vos-van Son zich beschikbaar heeft gesteld om de was voor onze school 
te verzorgen! Wij wensen u veel succes en plezier bij het uitvoeren van deze taak. Bedankt namens 
de leerlingen en het team! 
 
Teamvergadering 
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op maandag 24 september 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) 
 
Bibliotheek op school 
De bibliotheek op school krijgt een nieuw gezicht. De inrichting van de bibliotheek wordt vernieuwd 
en ook het aanbod van de boeken wordt aantrekkelijker. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen, daarom zijn we heel blij dat de inrichting en de plaats van de bibliotheek wordt vernieuwd. 
Door de regeling de bibliotheek op school (dBos) krijgen we ook nieuwe boeken. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Spreekmiddag/avond (aanvulling  op de jaarkalender) 
Heel erg bedankt voor al de reacties die we van u mochten ontvangen. We hebben uitsluitend 
positieve reacties ontvangen! We hebben daarom besloten om ook dit jaar weer een derde 
spreekmiddag/avond te organiseren. In de jaarplanning mag u het volgende aanpassen. Het tweede 
rapport wordt op woensdag 26 juni meegeven (dit stond op donderdag 27 juni). Op donderdag 27 
juni organiseren we dan het derde spreekmoment. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
Slotfeest (aanvulling op de jaarkalender) 
Iedereen heeft nog leuke herinneringen aan het afgelopen slotfeest. Door alle positieve reacties die 
we ontvangen hebben, is er besloten om ook dit schooljaar weer een slotfeest te organiseren! Het 
slotfeest wordt gehouden op de laatste ochtend van het schooljaar. Dit is vrijdag 5 juli. Te zijner tijd 
ontvangt u meer informatie over deze dag.  
 
Stromingsdag 
Woensdag 3 oktober is er voor alle werknemers van de Stroming een ‘Stromingsdag” georganiseerd. 
Deze dag zijn de leerlingen vrij!  
 
Nieuwe leerlingen 
Binnenkort mogen we Ties op onze school begroeten. Hopelijk heb je 
een hele leuke tijd bij ons! Welkom op de Ark! 
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Jarigen 
We willen graag alle kinderen en juffen feliciteren die in september jarig 
zijn! 
Dit zijn: juf Christa, James, Amy, Thijn, Luca en juf Corina!  
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Vrijdag 7 september: open monumentendag (groep 7-8) 
Donderdag 13 september: schoolreisje  
Woensdag 26 september: kinderpostzegels 
Dinsdag 2 oktober: cultuurmenu groep 3-4 
Woensdag 3 oktober: Stromingsdag (leerlingen vrij!) 
Vrijdag 5 oktober: Bag2school 
 
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 5 oktober 2018 uitvliegen. 


