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Welkom
De eerste schoolweken zitten er weer op! We kijken als
team terug op een mooie start van het schooljaar en
we zijn dankbaar dat iedereen weer gezond terug is op
school.
De komende maand staan er veel activiteiten op het
programma. Zo gaat de bovenbouw naar Woudrichem
voor erfgoed excursies en staat het schoolreisje
gepland. Stuk voor stuk mooie activiteiten, maar ook
groepsbindende activiteiten. De kinderen mogen elkaar
(nog) beter leren kennen en plezier met elkaar hebben. Het krachtige aan een kleine dorpsschool is
dat iedereen elkaar kent. Dat is ook terug te zien op het schoolplein en in alle activiteiten, waar jong
en oud met elkaar speelt en plezier heeft. Een mooie septembermaand toegewenst!
Bijbelverhalen
Aan het begin van dit schooljaar beginnen we ook met lezen aan het begin van de Bijbel. We lezen uit
Genesis, over de schepping. Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid
tussen donker en licht, water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in
orde! God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij
mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze
mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom…
De verhalen gaan verder over Kaïn en Abel. We horen hoe het ook mis kan gaan tussen mensen. Er
gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark
bouwen om aan de vloed te ontkomen. Na 40 dagen regen lijkt of de schepping opnieuw begint: de
donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.
Maandopening
De volgende maandopening vindt plaats op maandag 9 september. Het begint om 8.30 uur. Komt u
ook?
Bag2school
Ook dit najaar doen we weer mee met de kledingactie van Bag2school. De eerstvolgende
ophaalbeurt staat gepland op vrijdag 4 oktober. We hopen dat u weer mee doet!
Alle leerlingen ontvangen op school een inzamelingszak, maar kleding mag ook ingeleverd worden in
andere zakken.
Wilt u zo vriendelijk om de zakken thuis te bewaren tot de actiedag (we hebben op school weinig
opslagruimte).
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Kinderpostzegelactie
Op woensdag 25 september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Het thema van
2019 is: Dichtbij ieder kind. Dit jaar zal een deel van het opgehaalde geld worden ingezet voor
daklozenopvang in Nederland. Sinds 2018 kan een deel van de opbrengst ook lokaal besteed worden.
Dit zal worden besteed aan nieuwe leesboeken voor de klassen. De kinderen van groep 7/8 zetten
zich hiervoor in en kunnen bij u langs komen.
Lezen met Yoleo
Op school besteden we veel aandacht aan lezen. Alle leerlingen mogen wekelijks naar de Bibliotheek
op school en in de klassen zijn verschillende soorten boeken aanwezig om het lezen te stimuleren.
Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat
en ze leren zich in te leven in anderen. Toch houdt niet ieder kind van lezen.
Elk kind met een bibliotheekpas mag gratis luisterlezen met Yoleo. Yoleo is een website waar veel
digitale boeken staan, die aangepast kunnen worden aan de specifieke wensen van de lezers. Er leest
een stem mee, die aangepast kan worden op snelheid en ook de letters kunnen groter of kleiner
gemaakt worden. Het is een grote aanrader voor kinderen die lezen moeilijk en/of niet zo leuk
vinden. Ook erg geschikt voor kinderen met dyslexie! Meer informatie is te vinden op
www.yoleo.com.
Lied van de week
Het rooster voor de eerste helft van het schooljaar is bekend. Onderstaande liederen worden op
school aangeleerd. Zingt u thuis gezellig mee?
Week Lied
Week Lied
34
EL 168: Dank u voor deze nieuwe morgen 45
Psalm 116:1
35
Psalm 25:2
46
Psalm 136:1 en 2
36
Gezang 1: God heeft het eerste woord
47
EL 230: U bent mijn schuilplaats
Heer
37
Psalm 8:1
48
Psalm 75:1
38
God zei: ‘Noach, bouw een boot’
49
Kerstliederen oefenen
39
Psalm 67:1
50
Kerstliederen oefenen
40
Psalm 147:1
51
Kerstliederen oefenen
41
EL 263: Door de Wereld gaat een woord
52
Kerstvakantie
42
Herfstvakantie
1
Kerstvakantie
43
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd
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Gezang 145:3: Wijzen uit het Oosten
44
Liederen Dankdag oefenen
3
Gezang 293: Wat de toekomst
brengen moge
MR-vergadering
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda
Brouwers of Sijgje Grünbauer.
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.
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Overblijf
Op maandag, dinsdag en donderdag is er de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven.
Een team van overblijfouders organiseert het overblijven volgens rooster. Kosten van het overblijven
zijn € 2,00 per keer per kind. In de schoolgids staat €1,50 vermeld, dit moet €2,00 zijn. U kunt ook
een 10-strippenkaart kopen, die per keer tijdens het overblijven afgetekend wordt.
Parro-app
Wat fijn om te zien dat zoveel ouders de Parro-app hebben gedownload en
gekoppeld zijn aan de verschillende groepen.
U heeft de informatiebrieven al ontvangen via de app. De komende tijd zal
steeds meer informatie via de app met u gedeeld worden. Daarnaast zullen
leerkrachten regelmatig een berichtje uit de klas plaatsen, zodat u kunt zien
waar de kinderen in de klas aan werken.
Privacy voorkeuren
Ieder jaar heeft school weer toestemming nodig om beeldmateriaal te kunnen delen.
Uw voorkeuren kunt u doorgeven via de Parro app. Dit kunt u doen op de volgende manier:
 Ga in de app naar het vierde tabblad 'Instellingen' (zie foto hiernaast).
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes
op het potloodje achter het kind.
Schoolfoto’s
Deze week hebben de kinderen de foto inlogkaarten ontvangen met daarop inloggegevens. Op
https://www.fotokoch.nl/ kunt u met deze gegevens inloggen. Wanneer u binnen 10 dagen foto’s
besteld, ontvangt u de groepsfoto gratis.
Schoolreisje
Op 19 september is het zover; we gaan met groep 1 t/m 6 naar Kids Wonderland in Molenschot!
De kinderen en de chauffeurs worden om half 9 op school verwacht.
Wanneer u een kinderzitje heeft, willen we u vragen dit mee naar school te geven.
Het schoolreisje is geheel verzorgd. De kinderen hoeven geen consumpties of geld mee te nemen. Er
is voldoende fruit en drinken en we lunchen met frietjes en een snack. In verband de veiligheid en
hygiëne is het dragen van sokken, dichte schoenen en een
lange broek verplicht. Om half 5 hopen we weer terug te
zijn!
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!
Schooltijden
De bel doet het weer! De eerste bel gaat ’s morgens om 8:25 uur. De kinderen mogen dan naar
binnen gaan. De lessen starten om 8:30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag gaat de bel weer
om 12:00 uur en op woensdag en vrijdag om 12:30 uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaat ’s middags de eerste bel om 12:55 uur. De lessen starten
om 13:00 uur.
Kinderen uit groep 1/2 mogen vanaf 8:20 uur naar binnen worden gebracht.
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Streetwise
Woensdag 11 september 2019 zullen de kinderen van De Ark deelnemen aan het
verkeersprogramma ´Streetwise´ in Eethen. Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen
omgaan met het drukke verkeer. De ANWB voelt zich nauw betrokken bij verkeersveiligheid en heeft
ANWB Streetwise ontwikkeld.
Groep 1/2 zal deelnemen aan het programma: ‘Toet toet’. Zij zullen oefenen met het herkennen van
verkeersgeluiden en het oefenen van oversteken staat centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo
belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3/4 zal deelnemen aan het programma: ‘Blik & klik’. Zij leren onder andere hoe je veilig kunt
oversteken bij een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren zij waarom je in de auto een gordel en
autostoeltje moet gebruiken.
Groep 5/6 zal deelnemen aan het programma: ‘Hallo auto’. Zij zullen meer te weten komen over
reactietijd en remweg. Zij zullen zelf plaats nemen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en zelf
mogen remmen! Ook leren zij waarom je in de auto een gordel en autostoeltje/zitverhoger moet
gebruiken.
Groep 7/8 zal deelnemen aan het programma: ‘Trapvaardig’.
Trapvaardig traint de kinderen in praktische fietsvaardigheid.
Zij zullen dit oefenen op een uitdagend parcours.
Denkt u eraan dat u de kinderen, die hier gebruik van maken,
een autostoeltje of zitverhoger meegeeft? Denkt u eraan dat
de kinderen van groep 5/8 die dag met de fiets naar school
komen?
De veiligheid rond de school vinden wij ook erg belangrijk. Wilt u, wanneer u uw kind lopend naar
school brengt en op school ophaalt, gebruik maken van het zebrapad? Zo geven we kinderen het
goede voorbeeld en leren we de kinderen veiligheid in het eigen dorp.
Teamvergadering
De volgende teamvergadering stond gepland op maandag 16 september. 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).
Zapplive
Zaterdag 31 augustus was groep 7/8 te zien bij Zapplive. Zij hebben de live-uitzending bijgewoond in
de studio in Hilversum. Ze hebben bekende Nederlanders ontmoet, gedanst en nog veel meer. Wat
een leuke ervaring!
Jarigen
In de maand september zijn James, Amy, Thijn, Luca, Juf Corina en juf
Christa jarig. Wij willen hen van harte feliciteren met hun verjaardag.
Maak er een mooie dag van!
Alvast voor uw agenda
Woensdag 11 september: ANWB Streetwise
Donderdag 12 september: Open Monumenten Klassendag groep 7/8
Maandag 16 september: Teamvergadering (continurooster)
Donderdag 19 september: Schoolreis groep 1 t/m 6
Woensdag 25 september: Start Kinderpostzegelactie
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Woensdag 25 september: Kraanwaterdag
Vrijdag 4 oktober: Bag2school
Bereikbaarheid van de directeur
Dit schooljaar is juf Christa als teamleider en leerkracht de gehele week op school aanwezig. U kunt
altijd even binnenlopen. Woensdag 25 september is ze in verband met haar studie afwezig. 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 4 oktober 2019 uitvliegen.
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