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Welkom
De blaadjes vallen weer van de bomen en het
wordt weer wat frisser buiten: de herfst is
begonnen. De kinderen hoorden in september de
verhalen over de schepping. God schiep de zon,
de maan en de sterren om de seizoenen, de dagen
en de jaren aan te geven. Het is mooi om de
overgang van de zomer naar de herfst te zien. De
eerste dennenappels, kastanjes en eikeltjes zijn inmiddels weer gevonden en kinderen ontdekken de
mooie en bijzondere dingen van de herfst.
Veel leesplezier gewenst!
Welkom
Vanaf 1 september is Wilco Splinters het team komen versterken. Wilco is administratief
medewerker en zal op dinsdagmiddag aanwezig zijn op De Ark. Hij stelt zich aan u voor.
Hoi, graag wil ik me even voorstellen aan u. Ik ben Wilco Splinters, 31 jaar, woon in Genderen. Ik kom
een aantal uren in de week administratie werk doen, voornamelijk op dinsdagmiddag maar wellicht
gaat u mij ook op andere dagen en met activiteiten een keer zien. Naast het werk op de Ark werk ik
ook al een aantal jaren op de basisschool ’t Fundament in Genderen.
Bijbelverhalen
De komende weken gaan de verhalen verder uit Genesis. De nakomelingen van Noach verspreiden
zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat
mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een
babbelstad waar iedereen praat maar niemand een ander verstaat.
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat
God doet wat hij zegt. Sara en Abram krijgen een kind.
Maandopening
30 september vond de opening van de
Kinderboekenmaand plaats. Het thema van deze maand is
‘Reis mee!’. We zagen een stukje over De Boekenbus, die
een lekke band had. Gelukkig kon de chauffeur in het boek
opzoeken hoe de band gemaakt moest worden.
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De volgende maandopening vindt plaats op maandag 4 november. Het begint om 8.30 uur. Komt u
ook?
Bag2school
Vanmorgen zijn alle zakken met kleding opgehaald. Bedankt voor het inzamelen! In de volgende
Postduif hopen we u de opbrengst te kunnen vertellen.
Dag van de duurzaamheid
Donderdag 10 oktober is het dag van de duurzaamheid. We staan in alle klassen stil bij duurzaamheid
en hoe we hier ons steentje aan bij kunnen dragen.
Dierendiploma
In september heeft groep 5 t/m 8 meegedaan aan
de wedstrijd DierenDiploma Dag. De opdracht was:
knutsel iets waaruit blijkt dat jouw klas diervriendelijk is.
Met als resultaat de prachtige dieren, die u hiernaast op
de foto ziet. Deze foto is ingestuurd naar de organisatie
en wat bleek? De klas heeft een prijs gewonnen!
Vanmorgen is Belle Zimmerman (actrice) in de klas
geweest met haar hond Shadow. Ze hebben van alles
verteld en laten zien en alle kinderen hebben een Dieren
Diploma gekregen. Daarnaast mocht de klas een
cheque ter waarde van €150 weggeven aan een goed doel.
Zij hebben gekozen voor Dierenambulance Altena.
De cheque is overhandigd.
Er was een echte dierenambulance op
het schoolplein, waar de kinderen een
kijkje in mochten nemen. Ook hebben ze
een knuffeldier naar de ambulance
gebracht op een brancard. Het was een
leuke en leerzame morgen!

Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op de Ark vinden we veiligheid erg belangrijk. Iedere week worden
verkeerslessen gegeven. Nu het weer donkerder wordt, is het belangrijk om
naar de verlichting van de fietsen te kijken. Op donderdag 24 oktober wordt
de jaarlijkse fietscontrole gehouden. Wilt u uw kind op de fiets naar school
brengen/sturen? Alvast bedankt. Daarnaast ook hartelijk dank aan de ouders
die de controle uitvoeren.
Op de dag van de verlichtingscontrole willen we extra aandacht besteden aan
het belang van fluoriserende kleding en verlichting in het donker. Op die dag
mogen de kinderen fluoriserende kleding of spullen meenemen die we met
elkaar zullen bekijken. Na afloop krijgen de kinderen een klein aandenken
mee.
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 25 september tot en met woensdag 2 oktober hebben de kinderen van groep 7/8
producten van de Kinderpostzegelactie verkocht. Zij hebben het prachtige bedrag van €984,opgehaald. Hartelijk dank aan alle kopers en de kinderen van groep 7/8 voor het verkopen!
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Kraanwaterdag
Woensdag 25 september hebben alle groepen meegedaan aan de
Nationale Kraanwaterdag 2019! Er is een les gegeven over het belang van
het drinken van kraanwater en waarom dit goed is voor het milieu.
Na de les hebben we een smaaktest gedaan, waarbij we zelf met
verschillende groenten en fruit smaak konden geven aan ons kraanwater.
Dit was heel lekker en leuk om te doen!
MR-vergadering
De MR vergadert woensdag 30 oktober. Als u vragen of opmerkingen hebt
die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda Brouwers
of Sijgje Grünbauer.
Ontruimingsoefening
Maandag 7 oktober houden we een ontruimingsoefening met de hele school. We oefenen met de
kinderen de vluchtroutes en verzamelplaatsen. De oefening wordt vooraf in de klas besproken en
uitgelegd. We hopen op een goede oefening.
Oudervertelgesprekken en voortgangsgesprekken.
Op dinsdag 22 oktober zijn de oudervertelgesprekken voor groep 1, 3, 5 en 7 en de
voortgangsgesprekken voor groep 2, 4, 6 en 8. De leerlingen van groep 1, 3 , 5 en 7 hebben inmiddels
een vragenlijst mee naar huis gekregen voor het oudervertelgesprek. Wilt u de ingevulde vragenlijst
uiterlijk 10 oktober weer mee naar school geven? De vragenlijsten zullen tijdens het
oudervertelgesprek besproken worden. U ontvangt nog een uitnodiging waarop u kunt zien hoe laat
u verwacht wordt. We zien uit naar goede gesprekken.
Schoolreisje
Donderdag 19 september zijn de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis geweest. Het was een
mooie dag voor speelplezier.
Teamvergadering
De volgende teamvergadering staat gepland op donderdag 31 oktober. 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).
Jarigen
In de maand oktober zijn Ties, Brent, Maartje en juf Ditta jarig. Wij willen
hen van harte feliciteren met hun verjaardag. Maak er een mooie dag
van!
Brent wordt 4 jaar en komt gezellig bij ons op school, we heten hem van
harte welkom op De Ark en wensen hem een fijne schooltijd toe!
Alvast voor uw agenda
Maandag 7 oktober: ontruimingsoefening
Donderdag 10 oktober: Dag van de duurzaamheid
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober
Dinsdag 22 oktober: Oudervertelgesprekken
Donderdag 24 oktober: Fietscontrole groep 3 t/m 8
Donderdag 31 oktober: Continurooster
Maandag 4 november: Maandopening
Woensdag 6 november: Dankdag voor gewas en arbeid
Woensdag 6 november: Nationaal schoolontbijt (bord, beker en bestek meenemen)
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Bereikbaarheid van de directeur
Juf Christa als teamleider en leerkracht de gehele week op school aanwezig. U kunt altijd even
binnenlopen. Woensdag 9 en woensdag 30 oktober 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 1 november 2019 uitvliegen.
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