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DE POSTDUIF   juli/augustus 2019 

Welkom 
Voor u ligt al weer de laatste Postduif van dit schooljaar. Na 
deze week begint de zomervakantie voor de kinderen. Een 
geweldig vooruitzicht! Het is een mooi jaar geweest. Voordat 
we vooruit gaan kijken, nemen we eerst even wat gas terug. Er 
zullen binnen de Ark heel wat verschillende vakantieplannen 
zijn. Een verre reis, een vakantie in eigen land of dagjes weg.  
Wat u de komende tijd ook gaat ondernemen, wij willen u graag een hele fijne tijd toewensen. 
Hopelijk kunt u wat rust vinden en bent u in de gelegenheid om te kunnen genieten van het 
natuurschoon en het samenzijn met vrienden en familie.  
We mogen straks  weer beginnen aan een nieuw schooljaar. Een jaar met nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Laten we er samen een geweldig jaar van maken!  
 
Bijbelverhalen 
In de laatste week van het schooljaar wordt het  thema: Wil je nog 
meer? behandeld. 

We lezen uit 1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18 
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list 
van Izebel krijgt hij de wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia 
spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat Elia’s 
opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer?  
 
Maandopening 
De maand juli wordt niet geopend met een maandopening, we geven aandacht aan het slotfeest op 
vrijdag 5 juli. Een uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen.  
We openen het nieuwe schooljaar op maandag 19 augustus. De opening begint om 8.30 uur. Komt u 
ook? 
 
Start van het nieuwe schooljaar 
Op maandag 19 augustus beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. Laten we er met elkaar weer 
een mooi jaar van maken!  
 
Jaarkalender 2019-2020 
Vorige week ontving u van ons de nieuwe jaarkalender per mail. In de jaarkalender staan alle 
afspraken (zo ver nu bekend) voor het schooljaar 2019-2020 vermeld. Data die later bekend worden 
zullen via de Postduif met u gecommuniceerd worden. Om het milieu te sparen kiezen we voor een 
digitale versie van het rooster. U kunt de afspraken overnemen in uw eigen (digitale) agenda. Wilt u 
liever met een papieren versie werken, dan is dat natuurlijk geen probleem. Loop even binnen of 
stuur een mailtje naar directie@cbsmeeuwen.nl en ik leg een papieren versie voor u klaar. 
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Teamvergadering  
De volgende teamvergadering van komend schooljaar staat gepland op maandag 26 augustus. 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).  
 
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
Een nieuw schooljaar, vol met nieuwe activiteiten. In de jaarkalender kunt u binnenkort 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! 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 28 augustus komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. De familiefoto wordt 
gelijk aan het begin van de dag genomen. Niet schoolgaande broertjes en zusjes gaan direct op de 
foto, schoolgaande gaan tussendoor. Er worden zowel individuele opnames als groepsfoto’s 
gemaakt. Bij mooi weer worden de groepsfoto’s buiten gemaakt.  
 
Schoolreisje 
De vakantie moet nog beginnen, maar het eerste uitje na 
de vakantie staat al snel op het programma. Donderdag 
19 september gaan groep 1 t/m 6  op schoolreisje naar 
Kidswonderland!  
De kosten voor deze dag zijn €20,00. 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.  
De kosten vallen dit jaar lager uit. Dit jaar gaan we namelijk met groep 1 t/m 6 op schoolreisje, dit 
zijn 34 leerlingen en willen we graag met eigen vervoer gaan. Dit scheelt flink in de kosten! We zijn 
op zoek naar ongeveer 6 chauffeurs. De chauffeurs/begeleiders mogen gratis mee naar binnen. U 
kunt zich aanmelden bij juf Dorien.  
Alvast bedankt en we zien al uit naar deze bijzondere dag!  
 
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! 
 
Zandbak 
We willen graag de zandbak op school afsluiten met een houten deksel. Licht genoeg om te 
verwijderen, maar ook sterk genoeg dat er iemand op kan staan. Het laten uitvoeren door een bedrijf 
is helaas te duur, maar wellicht is er een vrijwilliger die ons hierbij kan helpen? Met de opbrengst van 
de mARKt kunnen we de materiaalkosten (in overleg) vergoeden. Interesse? Stuur een mail naar: 
directie@cbsmeeuwen.nl.  
 
Personeel 
Vrijdag 21 juni is juf Christa getrouwd. Het was een mooie dag. 
Juf Lisanne is weer terug op school na haar zwangerschapsverlof. Welkom terug op de Ark! 
Verder hopen we dat het herstel van juf Hannelies voorspoedig mag verlopen. Na de zomervakantie 
gaat juf Hannelies weer voorzichtig opbouwen. Juf Ank zou de eerste periode van het jaar de 
vervanging komen verzorgen, maar helaas heeft ze dit moeten afzeggen. We zijn druk bezig geweest 

mailto:directie@cbsmeeuwen.nl


 

3 
 

om iemand anders te vinden. Dat is gelukt! Juf Ankie zal de vervanging gaan verzorgen. En natuurlijk 
heten we ook juf Mariëlle van harte welkom! We wensen haar een leerzame en plezierige tijd op  
onze school toe!   
 
Bedankje juf Hannelies 
Via deze weg wil ik graag de ouders en de kinderen die een beterschapskaart of felicitatiekaart 
hebben gestuurd bedanken. Erg leuk om te ontvangen! Fijne vakantie allemaal en tot volgend 
schooljaar! Juf Hannelies. 
 
Bruiloft juf Christa en Wouter 
21 juni zijn wij getrouwd en wat hebben we een fantastische dag gehad! Wat zag het er mooi uit bij 
de kerk, de kinderen zagen er prachtig uit en hielden feestelijke bogen vast! Nog meer verrast waren 
we toen we zagen dat dit bloemen van Wouter zijn werk waren, wat leuk! De kinderen hebben twee 
mooie en leuke liederen gezongen en we een hebben een heel leuk spel samen gespeeld. We hebben 
ervan genoten! Bedankt allemaal voor de geweldige dag, lieve kaartjes en berichtjes! 

 
Juf Christa en Wouter 
 

 
 
Persoonlijk 
Zoals u weet zullen we elkaar na de vakantie niet meer dagelijks zien. Na de zomervakantie ben ik 
werkzaam in Nieuwendijk op PCBS de Regenboog. Ik wil u hartelijk danken voor het fijne jaar. Ik 
voelde mij vanaf de eerste dag welkom. Ik denk dat we met elkaar mooie dingen hebben bereikt.  
Op een school als de Ark heb je elkaar nodig. We zijn maar klein en daarom hechten we veel waarde 
aan de verbinding met de mensen om ons heen. De Ark is een warme school, waarin we graag goed 
willen samenwerken in het belang van de kinderen. Ik heb dit allemaal enorm gewaardeerd. Ik wens 
de school en alle betrokkenen al het goede voor de komende jaren en wie weet tot ziens! 
 
Lezen in de vakantie! 
Als Maarten van der Weijden stopt met trainen kan hij die Elfstedentocht écht niet meer zwemmen. 
Als Sven Kramer stopt met trainen wint hij geen medailles meer met schaatsen. 
Als de voetbaldames stoppen met trainen komen ze nooit meer in een wereldkampioenschap 
voetbal terecht. 
En als jij niet blijft oefenen met lezen ga je steeds langzamer lezen. Dus blijf ook lezen in de vakantie!  
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Vakantiesport Altena 
 

 
 
MR-vergadering 
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda 
Brouwers of Sijgje Grunbauer.  
 
Nieuwe leerlingen 
Komend jaar mogen we weer nieuwe kinderen welkom heten op onze school. Na de vakantie start 
Hailey! We wensen haar een mooie tijd toe op onze school! 
 
Jarigen 
We willen Thies, Sterre, Ruben, Jefta, Jan, Kyan, Hailey, Dave en juf Merel feliciteren met hun 
verjaardag. Zij zijn namelijk in de maanden juli en augustus jarig! 
Maak er een mooie dag van!  
 
Alvast voor uw agenda  
Vrijdag 5 juli: slotfeest 
Maandag 19 augustus: maand/jaaropening 
Woensdag 28 augustus: schoolfotograaf 
Donderdag 19 september: schoolreisje 
 
Bereikbaarheid van de directeur 
Komend schooljaar is juf Christa als teamleider en leerkracht de gehele week op school aanwezig. 
Een aantal woensdagen is ze i.v.m. haar studie afwezig. Clusterdirecteur Hannie Wijnands is ook 
geregeld op school aanwezig. De werkdagen op de Ark worden flexibel ingezet.  
 
 
Met vriendelijke groeten,     
 
Team de Ark    
 
De volgende Postduif zal in de eerste week van het nieuwe schooljaar uitvliegen. 


