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Welkom.
De hal van de school is al weer gezellig versierd.
Leuke en gezellige weken gaan we tegemoet.
In deze Postduif willen we hierover alvast wat dingen schrijven.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
Deze week hebben de verhalen over David afgerond. Het waren mooie maar ook spannende
verhalen, waarin we Gods werk met Zijn volk Israel hebben gezien.
Komende weken zullen de verhalen van verwachting centraal staan. We zien uit naar de komst van
het Kindje Jezus, waarvan de geboorte tijdens de kerstviering gevierd wordt.
Het Kindje Jezus zal Koning worden, de Koning van de vrede!
Het thema voor de komende week zal dan ook ‘Vrede’ zijn. We vertellen de adventsverhalen uit het
boek Jesaja. Jesaja vertelt over het land van Gods vrede, dat komen zal als een bijzonder Kind in Juda
geboren zal worden.
De komst van die Vredekoning zal de donkere wereld weer kleur en licht geven.
De week daarna is het thema ‘Stil eens….’ In de stilte van de tempel klinkt een nieuw geluid.
Gods engel Gabriel vertelt aan Zacharias en aan Maria over een zoon die geboren zal worden.
Beiden zingen een lofzang voor de Here God.
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.
Schoolfotograaf.
Aankomende maandag verwachten we de kaartjes met inlogcodes van de
schoolfotograaf.
Wanneer u binnen 10 dagen uw foto’s besteld ontvangt u de groepsfoto gratis.
Wellicht te moeite waard.

Ouderavond.
We kijken terug op een goede ouderbijeenkomst, waarin, naar onze gedachten, alle ouders open zijn
geweest in het reilen en zeilen van onze school.
Vooral de positieve opmerkingen die we mochten horen hebben ons erg goed gedaan en geven
moed en inspiratie om verder te bouwen aan onze school met jullie als ouders als partners, om te
komen tot steeds beter onderwijs voor onze kinderen.
We bedanken alle aanwezige ouders.
De komende tijd zullen we alle input van deze avond in ons team bespreken. We hopen hiervan ook
een weergave in een van de volgende Postduiven te kunnen geven.
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Maandopening.
Op maandag 4 december zal groep 6-7-8 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
Invallen.
In verband met een studieochtenden van juf Lisanne zal op donderdagmorgen 30 november juf Sijgje
Grunbauer in groep 3-4 zijn.
Controle fietsverlichting.
Afgelopen woensdag de verlichting van de fietsen weer gecontroleerd.
Helaas werd duidelijk dat bij de meeste fietsen nog wel wat mankeert.
Er zijn 13 fietsen gekeurd, waarvan er maar 3 helemaal goed waren.
Welke gebreken kwamen we tegen?
Geen goede zijreflectie op de banden, een kapot voorlicht en meerdere
keren een kapot achterlicht.
We willen u vragen hier nog even naar te kijken en te vragen of de fiets van uw kind goedgekeurd is.
Sinterklaas.
Op woensdag 29 november gaan alle kinderen van onze school de schoen zetten.
Als er geen schoen staat zal de Sint of zijn Pieten niet weten waarin zij het cadeautje moet stoppen.
Dus….....
Sinterklaas heeft laten weten dat hij op dinsdag 5 december met zijn zwarte Pieten ook op onze
school zal komen.
We hopen hen ’s morgens kort na half negen te begroeten.
Om het Sinterklaasfeest die dag niet te onderbreken, zullen alle kinderen op school eten en om half 3
naar huis toe gaan. Wilt u denken aan het lunchpakketje?
Speeltoestel.
Eerder hebben we aangegeven dat we een mooi speeltoestel van een collegaschool kunnen
overnemen. Na onderzoek blijkt dat het verplaatsen in eigen beheer heel veel tijd en risico’s met zich
meebrengt.
We zullen daarom een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor de verplaatsing van het toestel.
Helaas is de verhuizing van de betreffende school uitgesteld en zullen wij ook pas het toestel medio
februari kunnen verplaatsen.
LEV
In samenwerking met de gemeente, de basisscholen en stichting Chris zal twee
dagen, op 27 en 28 november , op de Ark een medewerker van Chris het project LEV
komen begeleiden en daarin met de leerlingen diverse opdrachten doen in het kader
van weerbaarheidsbevordering. 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.
Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.
Continurooster.
In verband met onze teamvergadering op donderdag 7 december volgen we op die dag weer een
continurooster.
We beseffen dat we die week tweemaal het continurooster volgen, maar we hopen dat dat voor u
geen probleem zal zijn.
De kinderen gaan die middag om half drie naar huis.
Wilt u weer aan lunchpakketje denken?
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Schaatsen.
Binnenkort zal er in Wijk en Aalburg tijdelijke een kunstschaatsbaan
worden aangelegd. De scholen van Aalburg zijn door de sportcoach
uitgenodigd ook een uur te komen schaatsen.
De Ark heeft ook aangegeven hiervan graag gebruik te willen
maken.
We mogen op woensdagmorgen 6 december met alle kinderen van
de school van 11 uur tot 12 uur komen schaatsen.
We hopen er met de gymbus naar toe te gaan en weer terug te
komen. U moet er rekening mee houden dat we die ochtend iets
later bij school terug zullen zijn.
De kinderen hoeven geen schaatsen mee te nemen, die zijn nl. bij de baan aanwezig.
Stakingsdag.
In het primair onderwijs hebben de zorgen om de verwachte personeelstekorten, de achterblijvende
vergoedingen voor materiële instandhouding en de toegenomen werkdruk door onder andere de
invoering van passend onderwijs, ertoe geleid dat de PO-raad, vakbonden en vertegenwoordigers
van schoolleiders in ‘PO-front’ gezamenlijk optrekken in hun roep om meer investeringen in het
basisonderwijs.
Op 27 juni 2017 is een prikactie gehouden en op 5 oktober jl. heeft er een landelijke stakingsdag
plaatsgevonden. Omdat er nog geen gewenst resultaat is bereikt heeft het ‘PO-front’ een ultimatum
gesteld in de week van 4 december. Als het kabinet niet besluit tot de gevraagde investeringen in
verlaging van de werkdruk en verhoging van het salaris volgt er op 12 december nogmaals een
landelijke stakingsdag.
Het bestuur van de Stroming heeft aangegeven de zorgen te steunen, maar nog een stakingsdag niet
het goede middel te vinden.
Dat betekent dat de scholen van De Stroming op 12 december gewoon open zijn en er gewoon les
wordt gegeven.
Omdat elke leerkracht vanuit de CAO het recht heeft te staken, kan het zijn dat een juf of meester
individueel zal gaan staken en er die dag een vervanger voor de groep zal komen.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
maandag 27 november
woensdagmorgen 29 november (tot 11.00 u.)
dinsdagmorgen 5 december
donderdag 7 december
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond donderdag 7 december 2017 uitvliegen.
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