DE POSTDUIF

8 februari 2019

Welkom
Als ouders en leerkrachten proberen we elke dag de kinderen dingen
te leren. Terwijl wij daarmee bezig zijn, kunnen wij zelf ook een hoop
leren van onze kinderen. Toen laatst het vernieuwde schoolplein voor
het eerst open ging, heb ik ook weer iets geleerd.
Kinderen hebben vernieuwende ideeën
Ik zie een houten vlonder met een glijbaan, de kinderen zien een
piratenschip met een vlaggenmast, een boomhut met lift, een
wolkenkrabber met een klimmuur voor spiderman enzovoort!
Een open houding
Kinderen zijn rechtvaardig en zeggen vaak direct wat ze ergens van vinden. Dit maakt voor de
vriendschap met andere vriendjes/vriendinnetjes niets uit, die blijven ze koesteren.
Ze tonen lef
Kinderen stappen zomaar af op andere kinderen voor een gesprek. Ze kunnen bloedfanatiek zijn
tijdens een spel op het schoolplein. Nieuwe dingen worden enthousiast omarmd en geprobeerd,
zonder twijfel.
Wat nog meer?
Iedere dag zit vol nieuwe belevenissen en avonturen. Ze leren dagelijks nieuwe dingen en staan open
voor nieuwe ervaringen. Kinderen zijn heel creatief. De hele dag kunnen ze bezig zijn met kleuren,
schilderen, knutselen en bouwen. Kinderen zijn actief. Onbewust zijn ze de hele dag in beweging.
Lekker buiten spelen, gymles op school, tikkertje spelen op het schoolplein. Kinderen genieten en zijn
vaak oprecht gelukkig. En niet als laatste, ze hebben het leuk met elkaar.
Bovenstaande punten wil ik graag meenemen en koesteren. Ik wil graag enthousiast zijn en blijven
als een kind! Misschien dat we het daarom als compliment moeten zien als iemand tegen ons zegt:
“Je lijkt wel een kind…”
Bijbelverhalen
De komende periode behandelen we weer drie thema’s: onveilig, kijk maar goed en ik ben er voor
jou. De verhalen komen uit het Bijbelboek van Johannes.
Onveilig
In de verhalen gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. In alle situaties zorgt Jezus voor
veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest
blijkt dat zijn leven gevaar loopt.
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Kijk maar goed!
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan
pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat
hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk
blind in dit verhaal?
Ik ben er voor jou
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen
zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven,
zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij
verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze
verbonden blijven met God.
Maandopening
De maandopening van februari vond plaats op maandag 4 februari. De volgende maandopening vindt
plaats op maandag 4 maart. Het begint om 8.30 uur. Komt u ook?
Groen Schoolplein
De verbouwing van het schoolplein is afgerond. De kinderen
vinden het geweldig! In de toekomst willen we een graag een
volgende stap zetten in de verbouwing, maar daar moeten we
eerst voor sparen.
Verkeersquiz
Woensdag 23 januari hebben de leerlingen van groep 6/7 deelgenomen aan de voorrondes van
Verkeersquiz Altena, aangemoedigd door groep 5 en 8. Zij hebben zich goed ingezet en hebben deze
voorronde gewonnen. We zijn er trots op dat deze leerlingen de Ark mogen vertegenwoordigen
tijdens de finale op 20 februari en wensen hen alvast succes!
BVL label
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer.
Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen
betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een
hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen
moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te
stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen:
het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een
school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.
Onze school heeft dit label ook al een aantal jaren aan de gevel hangen. Het winnen van de
voorronde van de verkeersquiz toont aan dat verkeerseducatie voor ons nog steeds belangrijk is!
Vervanging
Juf Lisanne is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen
juf Lisanne een hele fijne zwangerschap en bevalling toe! Veel liefde en
geluk voor u, uw man en de kleine baby. Juf Merel Koek komt juf Lisanne
vervangen. Juf Merel was al bekend bij ons op school, we zijn blij dat we
met een vertrouwd gezicht de vervanging kunnen opvangen. Juf Merel
willen we natuurlijk veel succes en plezier toewensen bij de toppers van
groep 1-2 en 3-4!
De IB-taken zullen worden overgenomen door juf Marjo. Zij is ook werkzaam als IB-er op andere
scholen binnen de vereniging. Veel werkzaamheden zullen op afstand worden verricht. Zij zal dus
niet zo vaak bij ons op school te zien zijn. Heeft u IB-vragen stel ze de komende tijd daarom eerst aan
de directeur. Als alles naar wens verloopt keert juf Lisanne vlak voor de zomervakantie weer terug op
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school om de IB-taken weer over te nemen. Juf Merel blijft tot het einde van het schooljaar de
lesgevende taken verzorgen.
Bibliotheek op school
Inmiddels hebben we onze nieuwe bibliotheek een aantal
maanden in gebruik. Het is een mooie bibliotheek, waar we
de kinderen graag meer gebruik van willen laten maken.
Met ingang van februari kunnen de kinderen één keer per week nieuwe boeken lenen in de
bibliotheek. De uitleenmomenten vinden plaats op donderdagmiddag. Er veranderen een aantal
dingen, namelijk: per keer kan één boek tegelijk geleend worden.
We willen graag goed en zorgvuldig met de boeken omgaan en willen u vragen om de tas van de
kinderen op donderdag de hele dag op school te laten, zodat geleende boeken droog en netjes mee
naar huis kunnen worden genomen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Boeken kunnen op ieder
moment worden ingeleverd bij het inleverpunt in de hal.
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.
Bag2School
Ook dit jaar doen we weer mee met de kledingactie van Bag2School. De eerstvolgende ophaalbeurt
staat gepland op vrijdag 5 april. 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).
Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 13 maart houden we met alle kinderen een biddagviering in de Herv. Kerk in
Meeuwen. De viering begint om 10.00 uur.
U bent allemaal van harte welkom!
Oudertevredenheidsonderzoek
Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit op alle mogelijke terreinen.
Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin)
en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke
kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter
kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
We zouden het daarom erg op prijs stellen wanneer u de vragenlijst zou willen invullen.
U ontvangt binnenkort een mail met daarin een korte toelichting en de benodigde inloggegevens. Uw
antwoorden worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Overblijf (TSO)
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.
Rapport
Woensdag 6 februari ontvingen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. Ze mogen trots
zijn op hun werk en wij als team zijn trots op de kinderen. Gisteren vonden de rapportgesprekken
plaats. We willen u bedanken voor de fijne gesprekken!
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder ziet u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Het rooster is goedgekeurd door
onze MR.
Herfstvakantie
14-10 t/m 18-10
Kerstvakantie
23-12 t/m 3-1
Voorjaarsvakantie
24-2 t/m 28-2
Goede vrijdag/Pasen
10-4 t/m 13-4
Meivakantie
27-4 t/m 8-5
Hemelvaart
21-5 t/m 22-5
Tweede Pinksterdag
1-jun
Zomervakantie
13-7 t/m 21-8
Teamvergadering
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op dinsdag 19 februari 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).
Jarigen
We willen Amber en Bart feliciteren met hun verjaardag. Zij zijn namelijk in de
maand februari jarig!
Maak er een mooie dag van!
Alvast voor uw agenda
Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart: Voorjaarsvakantie
Woensdag 13 maart: biddagviering
Vrijdag 5 april: 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.
Met vriendelijke groeten,

Team de Ark

De volgende Postduif zal rond vrijdag 08 maart 2019 uitvliegen.
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