DE POSTDUIF

23 augustus 2019

Welkom
Welkom terug op school en van harte welkom in deze eerste
Postduif. Maandag vond de jaaropening plaats in de hal van
de school met als thema ‘Ik zie jou’. In de vakantie hebben
we allemaal op onze eigen manier even rust mogen nemen
van school. Misschien bent u op vakantie geweest, een
dagje weggeweest of heeft u veel geklust in- en rond het
huis. Het leuke na een vakantie is om elkaar weer te zien en
al deze verhalen weer van u en de kinderen te horen. De
komende weken staan dan ook nog in het teken van welkom
terug op school en de vakantie.
We hopen er met elkaar een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.
Nieuwe teamleden
Dit schooljaar heten we drie nieuwe teamleden van harte welkom op De Ark. Juf Hannie, juf Ankie en
Juf Mariëlle. We wensen hen een hele fijne tijd op De Ark! Zij stellen zich aan u voor:
Juf Hannie
Mijn naam is Hannie Wijnands. Ik kom uit Almkerk. Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben wij
3 kinderen en sinds een aantal weken een kleinzoon.
Vanaf 2006 ben ik al directeur op cbs Het Fundament in Genderen. En nu ook de Ark erbij. Ik vind het
een uitdaging om nu ook op de Ark werkzaam te mogen zijn. De afgelopen week heb ik al sfeer
mogen proeven en heb ik kennisgemaakt met de kinderen en een aantal ouders tijdens de
jaaropening. Ik zal nauw samenwerken met juf Christa, die ook een aantal dagdelen ambulant is. In
eerste instantie kunt u met vragen bij haar terecht. Wilt u mij graag spreken is dit ook zeker mogelijk.
Stuur even een mail en dan kunnen we een afspraak maken. (directie@cbsmeeuwen.nl)
Ik hoop op een fijne samenwerking met het team, de kinderen, maar ook met u als ouders.
Juf Ankie
Ik ben Ankie de Peuter, mijn man en ik wonen sinds enkele jaren aan de Muilkerk in Dussen.
Daarvoor hadden wij een boerderij aan de Duylweg in Almkerk. In die tijd was ik ook leerkracht op
basisschool d’Uylenborch in Almkerk. We hebben drie volwassen kinderen, twee schoonkinderen en
één kleindochter van twee jaar. Twee jaar geleden nam ik officieel afscheid van d’Uylenborch, maar
afgelopen schooljaar heb ik daar alweer een half jaar enkele dagen per week ingevallen. En net voor
de zomervakantie werd ik gevraagd om een periode op de Ark in te vallen. Ik doe dit werk met heel
veel plezier en ik weet inmiddels dat er hele leuke kinderen in Meeuwen wonen. Dagelijks ontmoet ik
ouders of grootouders bij de deur, en 3 september hoop ik de ouders van groep 1/2 allemaal te
ontmoeten op de inloopavond.
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Juf Mariëlle
Ik ben Mariëlle Bouman, 21 jaar en ik kom uit Genderen. Aankomend schooljaar loop ik mijn 4e
jaarsstage in groep 3/4. Ik sta de dinsdag en woensdag dan voor de klas. Op de maandag ben ik ook
op school te vinden, alleen ben ik dan bezig met mijn onderzoek en zal ik dus niet altijd in de klas zijn.
Op de donderdag en vrijdag ga ik naar Utrecht om daar zelf les te volgen aan de Marnix Academie.
Aan het eind van dit schooljaar hoop ik af te studeren.
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en kijk uit naar komend schooljaar!
Bijbelverhalen
Deze eerste twee schoolweken lezen we uit 2 Koningen. De thema’s zijn ’Ik zie jou’ en ‘Hoe stoer ben
je?’. Afgelopen week gingen de verhalen over Elisa. Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij
een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De
profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat en hen ziet.
Komende week horen we over Naäman. Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is
ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa
voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht.
Bureau Halt
In groep 7/8 komt op 5 september een gastspreker van Bureau Halt. Het zal in deze gastles gaan over
het thema ‘online veiligheid’. In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op
internet te ver gaat. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We
bespreken met de leerlingen wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke
straf de dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de
gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat
ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt.
Fruitdagen
Op dinsdag, woensdag en donderdag eten de kinderen in de pauze een stuk fruit. Wilt u er aan
denken om op deze dagen een stuk fruit mee te geven? Op maandag en vrijdag mag fruit natuurlijk
ook, maar mogen ze ook een koekje meenemen. Alvast bedankt!
Inloopavond
Op dinsdagavond 3 september is de jaarlijkse inloopavond. Op deze avond kunt u een kijkje nemen in
de klas van uw kind, de leerkracht even ontmoeten en lesmaterialen bekijken.
De inloopavond is in alle groepen van 18:45u tot 19:15u.
In groep 3 wordt van 18:30u tot 18:45u informatie gegeven over de veranderingen in groep 3 ten
opzichte van groep 2. Wilt u zich hiervoor opgeven bij juf Corina? Dit kan via mail:
c.sterrenburg@cbsmeeuwen.nl .
In groep 8 wordt van 18:30u tot 18:45u informatie gegeven over de overgang van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. Wilt u zich hiervoor opgeven bij juf Christa? Dit kan via mail:
c.versteeg@cbsmeeuwen.nl .
Jaar- en maandopening
De jaaropening van augustus vond plaats op maandag 19 augustus. We zagen
Max, die verdrietig was omdat Mies er niet was. Gelukkig zag Sofie Max, want
samen spelen is fijn.
Het was leuk om zoveel ouders en andere familieleden te zien en om samen
het nieuwe schooljaar te starten!
De volgende maandopening vindt plaats op maandag 9 september. Het begint
om 8.30 uur. Komt u ook?
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Middeleeuwse stad groep 5/6
In het kader van erfgoed volgt groep 5/6 het project ‘De Middeleeuwse stad’. In de klas wordt een
middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land
gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen?
Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een
stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen
in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.
Tijdens het project brengen de leerlingen op 5 september een bezoek aan de het Stadgidsengilde
Woudrichem waar zij een rondleiding krijgen.
MR-vergadering
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda
Brouwers of Sijgje Grunbauer.
Open Monumenten Klassendag groep 7/8
De Open Monumenten Klassendag staat voor groep 7/8 gepland op 12 september. De kinderen
brengen een bezoek aan Stadsgidsen Woudrichem. We volgen daar een educatief programma
rondom het thema ‘Open Monumentendag’.
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Een nieuw schooljaar, vol met nieuwe activiteiten. In de jaarkalender kunt u 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!
Hartelijk dank aan de ouders die de ouderbijdrage al hebben overgemaakt.
Parro-app
Wij als school gaan de Parro-app gebruiken. Parro is een
communicatiesysteem dat in verbinding staat tussen ouders en leerkrachten.
U kunt de app gratis downloaden in de Appstore of de Google Play Store. In
de app kunt u uzelf aanmelden met de gegevens van ParnasSys. Dit zijn
dezelfde inloggegevens als de inloggegevens voor het ouderportaal van
ParnasSys. Heeft u deze inloggegevens niet meer? Stuur dan even een
mailtje naar juf Hannie of juf Christa en u ontvangt uw inloggegevens.
De leerkrachten zullen u koppelen aan de juiste groep. De Parro-app zal
gebruikt worden om informatie en foto’s met u te delen. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar
voor de buitenwereld.
Wilt u meer weten over deze app? Lees dan verder op www.parro.com/ouders .
Vragen over de app kunnen gesteld worden op de inloopavond op 3 september.
Personeel
Juf Hannelies zal haar taken op school weer gedeeltelijk op gaan pakken. Hier zijn we erg blij mee. Ze
zal hiervoor een aantal uren per week op school aanwezig zijn. We hopen dat het herstel goed mag
gaan.
Juf Ankie en juf Lisanne zijn verantwoordelijk voor de groep. Heeft u vragen over uw kind of over de
groep, wilt u hiervoor dan contact opnemen met juf Ankie (a.depeuter@cbsmeeuwen.nl) of juf
Lisanne (l.vanojen@cbsmeeuwen.nl)? We hopen op uw begrip.
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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
Donderdag 19 september gaan groep 1 t/m 6 op
schoolreisje naar Kidswonderland!
De kosten voor deze dag zijn €20,00. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben, wordt u 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 en we zien al uit naar deze bijzondere dag!
Er hebben zich genoeg (zelfs te veel) chauffeurs aangemeld. Degenen die meegaan hebben inmiddels
een mailtje ontvangen.
Schooltijden
Hieronder volgt een overzicht van de schooltijden.
Ochtenden
Van
Tot
Middagen
Van
Maandag
8.30 uur
12.00 uur
Maandag
13.00 uur
Dinsdag
8.30 uur
12.00 uur
Dinsdag
13.00 uur
Woensdag
8.30 uur
12.30 uur
Woensdag
Donderdag
8.30 uur
12.00 uur
Donderdag
13.00 uur
Vrijdag*
8.30 uur
12.30 uur
Vrijdag*
*Op vrijdag zijn de groepen 1 en 2 de gehele dag vrij!
Kinderen uit groep 1/2 mogen vanaf 8:20 uur naar binnen worden gebracht.
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan om 8:25 uur naar binnen.

Tot
15.15 uur
15.15 uur
15.15 uur

Teamvergadering
De volgende teamvergadering stond gepland op maandag 26 augustus. Deze vergadering komt te
vervallen. We volgen deze dag het normale rooster tot 15:15u.
Verjaardagen vieren
Is uw zoon of dochter jarig? Dat vieren we natuurlijk graag op school met een (kleine) traktatie. We
vieren verjaardagen na de ochtendpauze, om 10:15u. Verjaardagen worden gevierd in de volgende
combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4 en groep 5 t/m 8. Vanaf groep 3 vieren we de verjaardagen
zonder ouders in de klas. Maakt u vooraf even een afspraak met de leerkracht over het trakteren?
Zapplive
Groep 7/8 is uitgenodigd om een live uitzending bij te wonen van het televisieprogramma Zapplive.
31 augustus gaan zij naar de Studio in Hilversum, waar ze de mensen zowel voor- als achter de
schermen aan het werk zien. We wensen hen een fijne ochtend!
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Zending
Als school sponsoren wij Ezekias Kongo uit Burkina Faso via Woord en Daad. Met dit sponsorgeld
wordt gezorgd voor Christelijk onderwijs van goede kwaliteit, eten en drinken, toegang tot
gezondheidszorg en een veilige en schone schoolomgeving. We ontvangen regelmatig post van
Ezekias en schrijven in de bovenbouw ook een brief of een kaart terug.
In iedere klas staat een potje voor zendingsgeld. Wilt u op maandag een bijdrage meegeven voor
Ezekias? Alvast bedankt hiervoor.
Jarigen
In de maand augustus zijn Sterre, Jefta, Jan en Dave en juf Merel jarig
geweest.
Deze verjaardagen hebben we in de jaaropening gevierd.
Alvast voor uw agenda
Maandag 26 augustus: Normaal rooster!
Woensdag 28 augustus: Schoolfotograaf
Zaterdag 31 augustus: Groep 7/8 in de uitzending van Zapplive.
Dinsdag 3 september: Informatie- en inloopavond
Donderdag 5 september: Stadsgidsen Woudrichem groep 5/6 en gastles Bureau Halt groep 7/8
Donderdag 12 september: Open Monumenten Klassendag groep 7/8
Donderdag 19 september: Schoolreis groep 1 t/m 6
Bereikbaarheid van de directeur
Dit 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. U kunt altijd even binnenlopen. Mailen kan naar:
c.versteeg@cbsmeeuwen.nl .
Clusterdirecteur Hannie Wijnands is ook geregeld op school aanwezig. De werkdagen op de Ark
worden flexibel ingezet. Mailen kan naar: directie@cbsmeeuwen.nl .

Met vriendelijke groeten,

Team de Ark
De volgende Postduif zal rond vrijdag 6 september 2019 uitvliegen.
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