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DE POSTDUIF   5 april 2019 

Welkom 
Donderdag 21 maart stond de dag in het teken van 
Wereld Downsyndroomdag. Mensen met 
Downsyndroom hebben hun eigen karakter en eigen 
persoonlijkheid. Anders zijn geeft de wereld kleur! De 
gehele school liep deze dag door de school met 
verschillende gekleurde sokken aan. Wij vonden dat 
prachtig om te zien! Kinderen kijken vaak heel anders 
naar elkaar dan volwassenen. Van kinderen kunnen we 
veel leren! 
 
Bijbelverhalen 
De komende weken leven we met de 
kinderen toe naar het Paasfeest. Het 
thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn 
hand. Het zijn woorden die Jezus 
misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak 
mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je 
verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn 
hand maar, dan breng ik je verder. De 
woorden ‘pak mijn hand’ zijn een 
uitnodiging, een belofte. 
We lezen uit het Bijbelboek Johannes. Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en 
uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. 
Moet het verhaal dan zo aflopen? Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De 
dood is overwonnen, Jezus leeft! Na Pasen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, maar Tomas was 
daar niet bij. Als hij hoort wat er gebeurd is, kan hij het niet geloven. Later ziet hij zelf ook dat Jezus 
leeft. Aan de oever van het meer verschijnt Jezus nog eens aan zijn leerlingen. Hun netten raken vol 
vis, Jezus eet met hen. Alvast fijne Paasdagen gewenst! 
 
Maandopening 
De maandopening van april is door alle drukke activiteiten komen te vervallen. De volgende 
maandopening vindt plaats op maandag 6 mei.  Het begint om 8.30 uur. Komt u ook? 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit op alle mogelijke terreinen. 
Vandaar dat we aan diverse doelgroepen hebben gevraagd  hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest 
brede zin) en ons functioneren aankijken. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hartelijk dank voor 
uw deelname! 
Het onderzoek is uitgezet onder de ouders, kinderen en medewerkers. In alle geledingen van de 
school is er hoog gescoord. Dit betekent dat we trots mogen zijn op onze school! We zijn blij dat 



 

2 
 

iedereen tevreden is en dat er een goede basis is om tot leren te komen. Dat blijft toch de kerntaak 
op onze school. Dit alles betekent niet dat we nu lekker achterover kunnen gaan leunen. We willen 
onze school graag verder ontwikkelen. In deze Postduif kunt u daarover meer lezen.  
 
Biddag voor gewas en arbeid 
Woensdag 13 maart hielden we met alle kinderen een biddagviering in de 
Herv. Kerk in Meeuwen. Tijdens de viering hebben we een collectie 
gehouden voor ons adoptiekind via de organisatie Woord en Daad. De 
opbrengst van de collecte was €43,50. Bedankt voor uw gift!  
 
Teamvergadering  
De volgende teamvergadering staat gepland op maandag 15 april. 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).  
 
Onderzoek 
Het onderzoek van de Radboud 
Universiteit op 1 april was natuurlijk als 
grap bedoeld. Toch leuk om te zien dat 
vele kinderen met een warme muts op 
in de klas zaten. Overigens hadden niet 
alleen de kinderen een muts op……..  
Een goed geslaagde 1 april grap dus! 
 
Bag2School 
Vandaag stond de kledingactie van Bag2School op het programma. Bedankt voor uw medewerking. 
We hebben weer veel kleding e.d. een tweede leven kunnen geven. De opbrengst zal ik in een 
volgende Postduif vermelden.   
 
Verkeersexamen 
Deze week stond het theoretisch verkeersexamen op het programma. Alle deelnemers zijn geslaagd! 
Knap gedaan! Volgende week (10 april) volgt het praktijkgedeelte. Succes 
allemaal! 
 
Feestelijke opening 
Gisteren vond de feestelijke opening plaats van het groene schoolplein, 
de Bibliotheek op School en het in gebruik nemen van de zonnepanelen. 
We hebben genoten van de gezelligheid en het enthousiasme van de 
kinderen. Met elkaar hebben we de Ark in het zonnetje gezet. We zijn blij 
met de grote opkomst en we willen graag iedereen bedanken voor deze 
gezellige middag!  
 
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.  
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De mARKt 
Na afloop van de Koningsspelen willen we op school graag een mARKt organiseren. Het hele dorp 
heeft inmiddels een flyer ontvangen. De aankondiging van de mARKt heeft zelfs de krant en de radio 
gehaald. Het wordt een markt voor het gehele dorp (en omgeving). 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. U mag 
gewoon een kleedje meenemen. De mARKt is vanaf 15.30 uur geopend. Om 19.00 uur gaan we alles 
weer opruimen. We zien er al naar uit.  De mARKt wordt georganiseerd door het team van de Ark en 
de Activiteiten Commissie van onze school.  Verder zijn we heel blij met de medewerking van de 
SPAR in Dussen en de zuivelboerderij in Genderen. Laat u verrassen!  
 
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.  
 
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 Daan, Nina, Anouk, Jack, Mirte en juf Dorien feliciteren met hun 
verjaardag. Zij zijn namelijk in de maand april jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Vrijdag 12 april: Koningsspelen 
Vrijdag 12 april: mARKt 
16-17-18 april: Eindtoets groep 8 
Vrijdag 19 april: Paasontbijt/Paasviering. Alle groepen om 12.00 uur uit! 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
Maandag 6 mei: Luizencontrole (geen gel en speldjes e.d. gebruiken a.u.b.) 
 
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 10 mei 2019 uitvliegen. 


