DE POSTDUIF

9 november 2017

Welkom.
De november- en decembermaand vinden we op school altijd erg gezellig. We zien uit naar het
Sinterklaasfeest en de kerstviering.
Voor de komende tijd hebben we weer een paar wetenswaardigheden, die we u zeker niet willen
onthouden.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
De bijbelverhalen van komende week hebben het thema ‘Waar ben je veilig’.
De verhalen van de afgelopen week waar spannend. Hoe zou het met David aflopen?
Saul zit achter David aan. Waar kan hij naartoe? Als snel blijkt dat David nergens veilig is en dat hij
zelfs afscheid moet nemen van zijn vriend Jonatan.
Toch zal David aan Saul geen kwaad doen, hij houdt de door God gekozen koning in ere.
Als Saul sterft, wordt David koning. Niet door Saul te verslaan, maar omdat God hem uitgekozen
heeft. ‘Leve de koning!.
Na deze mooie verhalen zullen we vanaf de week van 27 november de verhalen van Advent horen.
Gebedsgroep.
Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep bij elkaar om met elkaar te bidden voor de
dingen die op school gebeuren. Op maandagmorgen 4 december om half 9 bent u van harte
welkom. Voor verdere informatie over de gebedsgroep kunt u contact opnemen met Lianne van
Rijswijk.
Collecte Sint Maarten.
In onze dankdagviering hebben we gecollecteerd voor de nood op Sint Maarten. We mochten het
mooie bedrag van € 90,55 tellen.
Inmiddels is er € 385,00 (flessenactie en collecte) overgemaakt naar Stichting Stay Strong SXM.
Schoolfotograaf.
Volgende week maandagmiddag zal de schoolfotograaf op De Ark
komen. Vanaf 13.15 u. zullen eerst de ‘gezinsfoto’s’ van broertjes en
zusjes worden gemaakt.
Ook broertjes of zusjes die nog niet of niet meer op De Ark zitten zijn dan
van harte welkom.
Daarna worden de portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen een eigen knuffel mee naar school
nemen om daarmee op de foto te gaan.
Fleurige kleding maakt de foto altijd weer vrolijk.
Fluorescerende kleding wordt door de fotograaf sterk afgeraden.
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Sinterklaas.
De Sint is alweer in de buurt. Nog even en dan zal hij op zaterdag 25 november ook in Meeuwen
aankomen.
Wat is het Sinterklaasfeest zonder schoen zetten?
Op woensdag 29 november gaan alle kinderen van onze school de schoen zetten.
Sint heeft al laten weten: geen schoen?....geen presentje! Dus zorg maar dat je je (gym)schoen die
woensdag meeneemt!
Sinterklaas zal op dinsdag 5 december met zijn echte zwarte Pieten ook op onze school op bezoek
komen. Om de Sint weer wat te helpen zullen de kinderen in de groepen 5 t/m 8 op maandag 20
november lootjes trekken. Het is de bedoeling dat er een mooie surprise en een gedicht wordt
gemaakt. Elke leerling koopt een leuk cadeautje voor 5 euro. Om teleurstelling te voorkomen vragen
we u echt die 5 euro aan te houden, niet meer maar ook niet minder!
Fietsverlichtingcontrole.
Jaarlijks komt de werkgroep VVN-Land van Heusden en Altena de scholen langs
om de verlichting van de fietsen te controleren. Dit jaar doen we ook weer mee
en zal de controle op woensdag 22 november plaatsvinden. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 mogen die ochtend op de fiets naar school komen.
We raden u aan niet tot 22 november te wachten, maar thuis al eerder eens naar
de verlichting van uw fietsen te kijken.
Ouderavond.
De afgelopen weken is er binnen en rond de school onrust en zorg over de school ontstaan.
Onverwacht afscheid nemen van leerlingen en zo ook van ouders doet pijn. In ons team en met de
MR is hierover veel gesproken. We bemerken dat hoe kleiner je bent, je des temeer je elkaar nodig
hebt. Dat thema ‘We hebben elkaar nodig’ willen we met u als ouders centraal zetten in de
ouderavond van donderdag 23 november a.s. waarin mw. Monica Neomagus van Verus zal komen
vertellen over ouderbetrokkenheid en partnerschap tussen school en ouders.
We willen u met nadruk allen uitnodigen voor deze avond.
Speeltoestel.
Inmiddels zijn er twee vaders die hebben
aangegeven te willen helpen bij de verplaatsing van
het speeltoestel van Werkendam naar Meeuwen.
Dat is heel fijn.
Het zou nog fijner zijn als er een aantal ouders bij
komen.
Wilt u helpen? Dan vragen we u met Eduard in ’t
Veld hierover contact op te nemen.
LEV
We leven in een tijd waarin veel zaken op onze kinderen afkomen. In de media komen de jongeren
met veel zaken in aanraking. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe kunnen zij de verleiding van
verslavingen en verkeerde dingen weerstaan? Hoe maken we hen weerbaar in deze tijd.
In samenwerking met de gemeente, de basisscholen en stichting Chris zal in de groepen (7) 8 het
programma LEV worden uitgevoerd.
Vanuit Stichting Chris zal twee dagen, op 27 en 28 november , op de Ark een medewerker zijn en
met de leerlingen diverse opdrachten in het kader van weerbaarheidsbevordering doen. Het
programma wordt afgesloten met een ouderavond op dinsdagavond 28 november a.s. waarop de
ouders betrokken worden bij dit project. Ouders van groep 7 – 8, wilt u die avond vast in uw agenda
reserveren? Het is echt de moeite waard ook dit stukje opvoeding serieus te nemen.
2

Continurooster.
In verband met een studiebijeenkomst voor onze teamleden zullen we op maandag 20 november
weer een continurooster volgen.
De kinderen gaan die middag om half drie naar huis.
Wilt u weer aan lunchpakketje denken?
Invallen.
In verband met drie studieochtenden van juf Lisanne zal op dinsdagmorgen 14 en donderdagmorgen
30 november juf Sijgje Grunbauer in groep 3-4 zijn.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
maandagmiddag 13 november
vrijdagmorgen 17 november
maandag 20 november
vrijdag 24 november
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende en laatste Postduif zal rond vrijdag 24 november 2017 uitvliegen.

3

