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DE POSTDUIF   7 juni 2019 

Welkom 
Uit de liturgie van het huwelijk van Hannelies en Lennart. 
We streven er naar om deze liefde ook op onze school zichtbaar te laten zijn! 
 

Breng Ons Samen (van Sela) 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 
We wensen Hannelies en Lennart veel geluk, gezondheid en liefde toe.  
 
Bijbelverhalen 
De komende weken bespreken we met de kinderen de volgende verhalen: 
Geef het door! 
Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10. De verhalen over Hemelvaart en Pinksteren 
Wie kun je vertrouwen? 
1 Koningen 17: 1-24. De verhalen over koning Achab. 
Water en vuur  
1 Koningen 18: 20-46. De verhalen over kiezen tussen Baäl en de Heer.  
Je bent niet alleen 
1 Koningen 19: 1-21. De verhalen over Izebel (de vrouw van koning 
Achab). 
Wil je nog meer?  
1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18. De verhalen over de 
hebzucht van koning Achab en Izebel. 
 
Stuk voor stuk verhalen met een boodschap. Leven met God vraagt om 
het maken van de goede keuze. Dit is niet altijd makkelijk! 
 
Maandopening 
Afgelopen maandag was er weer een maandopening op school. Alle groepen hadden hun aandeel. 
Wat is er weer veel geleerd en beleefd! Bedankt voor uw aanwezigheid! Het is fijn om samen de 
nieuwe maand te beginnen. Zoals het openingslied al zegt: welkom in de kring van Gods gezin! 
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Volgende maand organiseren we in plaats van een maandopening een slotfeest. We sluiten dan 
samen het schooljaar af! In deze Postduif kunt u er al meer over lezen. 
 
Schoolkorfbal 
Woensdag 15 mei deed een team van de Ark mee aan het zogenoemde ‘4Korfbal’. Er werd 
gewonnen en er werd verloren, maar dat kon de pret niet drukken. De kinderen hebben zich van hun 
beste kant laten zien. We hebben een paar prachtige doelpunten mogen zien en de zon scheen 
heerlijk, dus de supporters hadden ook een mooie middag! 
 
Ouderavond 
Afgelopen maandag heeft u een brief en een uitnodiging van ons ontvangen. In de brief stond een 
toelichting op de wijzigingen binnen de  directie- en managementstructuur van de Stroming. Zoals u 
in de brief heeft kunnen lezen, heeft dit ook gevolgen voor de Ark. In een ouderavond willen we dit 
graag verder toelichten. Dhr. Lenting zal hier meer over komen vertellen. Verder wordt er ook 
aandacht besteed aan het formatieplan voor komend schooljaar. De ouderavond vindt plaats op 
dinsdag 11 juni. Om 19.45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur willen we met de ouderavond 
beginnen.  
 
Verjaardagendag 
Donderdag 13 juni is er feest op school! We vieren dan de verjaardagendag van alle juffen en 
meester. Voor ons is de invulling van de dag ook een verrassing! Hierbij alvast wat informatie vanuit 
het AC:  
*Kinderen mogen een eigen spelletje mee nemen 
*Ze hoeven geen eten-drinken-tussendoortje mee te nemen 
*Het is een feestje dus zou het leuk zijn als de kinderen verkleed komen 
We werken deze dag met een continurooster. Dit heeft te maken met timmerdorp. Meer hierover in 
het bericht hieronder.  
 
Timmerdorp 
Donderdag 13 juni wordt het jaarlijkse timmerdorp in Babyloniënbroek weer georganiseerd. Deze 
dag valt samen met de verjaardagendag op school. We volgen deze dag het continurooster. Op deze 
manier kunnen de kinderen van onze school toch op tijd deelnemen aan deze leuke activiteit. Veel 
plezier! 
 
Teamvergadering  
De volgende en laatste teamvergadering van dit schooljaar staat gepland op maandag 17 juni. 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).  
 
Schoonmaakavond 
Aan het einde van het schooljaar houden we weer de gebruikelijke schoonmaakavonden. Dit jaar 
worden deze op dinsdag 18 juni en op donderdag 20 juni gehouden. De AC heeft u waarschijnlijk al 
benaderd. Natuurlijk verwachten we u ook! 
 
Spreekmiddag/avond 
Donderdag 27  juni staat het derde (facultatieve) spreekmoment van dit schooljaar gepland.  
Bij interesse/behoefte kunt u zich hiervoor opgeven of u wordt persoonlijk door de leerkracht 
uitgenodigd. 
Indien u gebruik wilt maken van deze gelegenheid, dan kunt u zich op school komen inschrijven. 
Bij de klassen hangt vanaf woensdag 19 juni een lijst met de daarop beschikbare tijden.  
We zien er naar uit om met u in gesprek te gaan. 
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Wenmomenten nieuwe groep 
Donderdag 27 juni gaat groep 2 kennismaken in groep 3, dit vindt plaats vanaf 11.00 uur. De 
kinderen van groep 4 gaan dit uur naar groep 2. Op donderdagmiddag 4 juli gaan alle kinderen vanaf 
14.00 uur kennismaken met hun nieuwe groep.  
 
Slotfeest 
Vrijdag 5 juli is de laatste schooldag van het jaar. We willen het schooljaar weer op een gezellige 
wijze afsluiten! 
Dit jaar hebben we voor een picknickfeest gekozen. De uitnodiging volgt binnenkort. 
 
Vrijwilliger gezocht 
Voor het tuin- en pleinonderhoud zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger. Vindt u het zelf 
leuk of kent u iemand met groene vingers? Laat het ons weten, we zouden er erg mee geholpen zijn.  
U krijgt voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding. Kom gerust langs voor meer informatie! 
 
Personeel 
Vrijdag 31 mei is juf Hannelies getrouwd! Het was een mooie dag.  
21 juni gaat juf Christa trouwen. We wensen haar en Wouter een goede voorbereiding en een 
prachtige dag toe! 
Juf Lisanne keert na 21 juni weer gedeeltelijk terug van haar zwangerschapsverlof. De periode tot aan 
de zomervakantie zal ze de IB- taken weer op haar nemen. De lesgevende taken zullen na de 
zomervakantie weer worden opgestart.  
Verder hopen we dat het herstel van juf Hannelies voorspoedig mag verlopen. De komende weken 
zal juf Hannelies af en toe ondersteunende taken voor groep 1 en 2 gaan verrichten.  
 
Bruiloft juf Hannelies 
Lieve allemaal! 
 
Wat waren we verrast toen we 31 mei op de 
Ark aankwamen! Wat een feest! 
Knappe kinderen, mooie bogen, lieve liedjes, 
leuke spelletjes, prachtige cadeautjes en een 
heerlijk liefdescakeje. Wij vonden het 
geweldig om onze trouwdag bij jullie op de Ark 
te starten! 
Bedankt voor deze onvergetelijke dag! 
 
Groetjes Juf Hannelies en Lennart  
 
Vervanging 
Donderdag 20 en vrijdag 21 juni is juf Christa in verband met haar bruiloft afwezig. Deze dagen 
krijgen groep 5 t/m 8 les van meester Paul. We wensen juf Christa mooie dagen toe! 
 
Centrale Eindtoets 2019 
Een paar weken geleden hebben wij als school het definitieve schoolrapport ontvangen van de 
Centrale Eindtoets 2019. Deze toets is gemaakt door de leerlingen van groep 8. Onze gemiddelde 
schoolscore is 545,0. Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 535,7. Dit betekent dat wij (ook al is het 
een kleine klas) ruim boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Een prachtig resultaat! 
We willen wel graag benadrukken dat de kinderen van onze school veel meer zijn dan een 
toetsresultaat. We zijn blij en trots op alle kinderen van onze school, precies zoals ze zijn! We willen 
de kinderen elke dag de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen.   
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VakantieBieb (E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb) 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want door lezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het leesniveau. De VakantieBieb 
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een 
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De 
VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor 
geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. 
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.  
 

 
 
Schoolgids en jaarrooster 
In de week van 24 juni proberen we u de schoolgids en jaarrooster voor het nieuwe schooljaar toe te 
zenden. We hebben voorkeur voor een digitale versie. Op deze manier besparen we weer een paar 
bomen. Mocht u toch graag een papieren versie ontvangen, loop dan gerust even binnen dan printen 
we er één voor u uit.  
 
MR-vergadering 
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 Emma, Rijkse, Cinthia, Rosalie, Arne, juf Lisanne en meester Paul 
feliciteren met hun verjaardag. Zij zijn namelijk in de maand juni jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Dinsdag 11 juni: ouderavond aanvang 20.00 uur 
Donderdag 13 juni: continurooster i.v.m. Timmerdorp 
Donderdag 13 juni: verjaardagendag 
Maandag 17 juni: teamvergadering 11 (continurooster) 
Dinsdag 18 juni: schoonmaakavond 1 
Donderdag 20 juni: schoonmaakavond 2 
Donderdag 27 juni: wenmoment in groep 3 
Donderdag 27 juni: Spreekmiddag/avond (facultatief)  
Donderdag 4 juli: kennismaking nieuwe groep 
Vrijdag 5 juli: picknickfeest 
 
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,     
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Team de Ark    
 
De volgende Postduif zal in de laatste week van het schooljaar uitvliegen. 
 

 


