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DE POSTDUIF   8 maart 2019 

Welkom 
In deze Postduif leest u over de geboorte van Vince. Een zoon voor juf Lisanne! Op school mochten 
en mogen we ook nieuwe gezichten begroeten. Een gedicht voor een nieuw leven of een gedicht 
voor nieuwe leerlingen. Voor beide zijn ze van toepassing. 
 

Weet dat de Vader je kent 
Weet dat je van waarde bent 
Weet dat je een wonder bent 

Een wonder uit Gods hand 
Bijbelverhalen 
De komende periode behandelen we de volgende thema’s: Als je bang bent, help, help, hoera!, moet 
het echt? en ik vecht voor jou. De thema’s zijn gebaseerd op het boek van Johannes. 
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen. Daarom zijn ze naar een 
veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek 
gaan, of is dat te gevaarlijk?  
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel 
mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet 
en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks 
vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ 
optreden. 
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: 
Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet 
dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast 
de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een 
meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het 
moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, 
moet je worden zoals hij. 
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je 
zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.  
 

Maandopening 

De maandopening van maart vond plaats op maandag 4 maart. De bovenbouw heeft ons getrakteerd 
op een hele leuke voorstelling. De school werd omgetoverd tot een sterrenrestaurant. Het personeel 
van het restaurant had voor ons een waardevolle les. Samen kun je veel meer dan alleen!   
De volgende maandopening vindt plaats op maandag 1 april.  Het begint om 8.30 uur. Komt u ook? 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Heeft u de vragen al beantwoord? Hartelijk dank. We stellen uw mening zeer op prijs! 
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 
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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 heeft een mail ontvangen met daarin een korte toelichting en de benodigde inloggegevens. Uw 
antwoorden worden anoniem verwerkt. 
De looptijd van het onderzoek is van 17 januari 2019 tot en met 15 maart 2019. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
Leerlingen 
We zijn 2019 begonnen met een paar nieuwe gezichten op school.  Een warm welkom voor: 
Daan, Sarah, Jeff en Liz!  
Ook de komende tijd tot aan de zomervakantie mogen we nieuwe leerlingen op school 
verwelkomen. Binnenkort starten: Julian, Mats en Avelin. We wensen jullie een leuke en leerzame 
tijd toe! 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we ook afscheid genomen van een leerling. Stef is samen met zijn 
ouders en zusje verhuisd naar Herpt en zal in Heusden een andere school gaan bezoeken. We 
wensen Stef en zijn familie veel geluk toe! 
 
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! 
 
Nederland Schoon 
Ieder jaar organiseert Nederlandschoon.nl een actie. Onze dorpsraad organiseert dit in Meeuwen.  
Op vrijdag 22 maart gaan we het dorp schoonmaken met de kinderen van groep 5 t/m 8.  
Van 11.15 uur tot 11.50 uur lopen wij door het dorp en maken ons dorp nog mooier! 
 
Teamvergadering 8 
De teamvergadering van maandag 25 maart willen we graag verplaatsen naar dinsdag 19 maart. 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). Maandag 25 maart werken we dan volgens het ‘gewone’ rooster.  
 
Techniekmiddag 
Dinsdagmiddag 26 maart is groep 7/8 uitgenodigd om op werk-safari te gaan bij De Waal 
machinefabriek - scheepstechniek in Werkendam. Het doel hiervan is kennismaken met techniek, 
verschillende beroepen binnen een bedrijf en het bedrijfsleven.  
We worden om 13:15 uur verwacht, we willen daarom om 12:45 uur vertrekken. Mocht het voor u 
niet haalbaar zijn om in deze kortere pauze thuis te eten, mogen de kinderen in de klas op school 
eten deze dag.  
De werk-safari duurt ongeveer 1,5/2 uur. Het kan zijn dat we iets later dan 15:15 uur terug op school 
zijn. Groep 5/6 sluit deze middag aan bij juf Corina 
 
Onderzoek 
De Radboud Universiteit Nijmegen wil in samenwerking met diverse basisscholen uit iedere provincie 
in Nederland onderzoek doen naar de concentratie bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Er is 
een vermoeden dat een warm hoofd de concentratie zou kunnen verbeteren. De Ark is voor 
deelname aan dit onderzoek geselecteerd en we hebben besloten aan dit onderzoek mee te werken. 
Daarom het volgende verzoek: 
Wilt u uw kind(eren) in de week van 1 t/m 4 april een muts of pet mee naar school geven? Het 
onderzoek zal de hele week duren. De resultaten zullen na afloop van het onderzoek aan u bekend 
worden gemaakt in de Postduif.  

http://nederlandschoon.nl/
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Mutsen en petten mogen in deze week niet onderling geruild worden i.v.m. mogelijke verspreiding 
van hoofdluis. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Feestelijke opening 
Donderdagmiddag 4 april vindt de feestelijke opening van het nieuwe schoolplein, de Bibliotheek op 
School en de ingebruikneming van de zonnepanelen plaats. De opening begint om 14.00 uur op het 
schoolplein. De uitnodiging ontvangt u binnenkort.  
 
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! 
Lege zakken kunt u op school komen afhalen (andere zakken mogen ook).  
Wat mag er in de zakken? Schone kleding (zowel baby-, kinder- als volwassenkleding), schoenen (per 
paar aan elkaar geknoopt), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, en 
riemen. 
Wilt u zo vriendelijk om de zakken thuis te bewaren tot de actiedag (we hebben op school weinig 
opslagruimte). 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april worden de Koningsspelen georganiseerd. We beginnen de dag met een ontbijt om 
8:15 uur op school. Vervolgens gaan we naar Eethen, daar doorlopen we een spelletjescircuit. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar Eethen. Wilt u eraan denken dat ze deze morgen op 
de fiets komen? 
Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit.  
Wij vinden het leuk als ook de kleuters deze dag kunnen meemaken. De kleuters zijn daarom op 
woensdag 10 april vrij, zodat ze op de vrijdag toch de Koningsspelen kunnen meemaken.  

 
Braderie 
Na afloop van de Koningsspelen willen we op school graag een braderie organiseren. Wij zijn al druk 
bezig met de voorbereidingen. Het wordt een braderie voor het gehele dorp. Iedereen is welkom! Er 
zijn leuke activiteiten en er zijn lekkere dingen te koop. De opbrengst van de markt gaat naar ons 
schoolplein. We willen namelijk ons schoolplein nog verder aankleden.  
Wanneer u zelf (of uw kind) spulletjes heeft om te verkopen bent u ook van harte welkom. Als u een 
kraampje wilt huren, laat het ons dan even weten. U mag ook gewoon een kleedje meenemen. De 
exacte tijden laten we u binnenkort weten.  
 
Paasviering 
De paasviering is een week later op vrijdag 19 april. We beginnen de dag met een paasontbijt. De 
paasviering is op school en de kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit.  
Wij vinden het leuk als ook de kleuters deze dag kunnen meemaken. De kleuters zijn daarom op 
woensdag 17 april vrij, zodat ze op de vrijdag toch de Paasviering kunnen meemaken.  
 
Verkeersquiz 
Woensdag 20 februari hebben de leerlingen van groep 6/7 deelgenomen aan de finaleronde van 
Verkeersquiz Altena, aangemoedigd door groep 5 en 8. Zij hebben zich goed ingezet en hebben na 
een spannende strijd de vierde plaats behaald. Een hele knappe prestatie! Het heeft een mooie prijs 
opgeleverd. Vraag de kinderen er maar naar! 
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Geboorte  
 
Juf Lisanne is zaterdag 23 februari 
bevallen van een gezonde zoon! Zijn 
naam is Vince. 
We zijn blij en dankbaar voor dit 
geweldige nieuws. Wij wensen juf 
Lisanne, haar man en natuurlijk Vince 
al het goede toe. Veel geluk en liefde!  
 
 
 

 
MR-vergadering 
Maandag 18 februari vond de derde MR vergadering plaats. 
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda 
Brouwers of Sijgje Grunbauer.  
 
Jarigen 
We willen Deborah, Julian en Mats feliciteren met hun verjaardag. Zij zijn 
namelijk in de maand maart jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Woensdag 13 maart: biddagviering 
Dinsdag 19 maart: Teamvergadering 8 
Vrijdag 22 maart: NL schoon! 
Maandag 1 april: maandopening april 
Dinsdag 2 april: excursie groep 1-2 naar de Loonse en Drunense duinen 
Woensdag 3 april: excursie groep 5 t/m 8 naar de Loonse en Drunense duinen 
Donderdag 4 april: excursie groep 3-4 naar de Loonse en Drunense duinen 
Donderdag 4 april: opening schoolplein, bibliotheek en zonnepanelen (14.00 uur) 
Vrijdag 5 april: Bag2School 
Alvast wat data voor de volgende Postduif 
Vrijdag 12 april: Koningsspelen 
Vrijdag 12 april: Braderie 
16-17-18 april: Eindtoets groep 8 
Vrijdag 19 april: Paasontbijt/Paasviering. Alle groepen om 12.00 uur uit! 
 
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 5 april 2019 uitvliegen. 


