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Welkom.
Deze week heeft de hal van onze school alweer een geheel andere outlook gekregen. De Sint
versieringen zijn verwisseld voor prachtige lichtjes en slingers. Erg gezellig om hier de laatste weken
van 2017 met elkaar van te genieten.
In deze Postduif willen we alvast de laatste activiteiten van dit jaar vermelden.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
De komende twee weken willen we met elkaar in onze Bijbelverhalen naar het feest van Jezus’
geboorte toe leven.
Zo gebruiken we de komende week het thema ‘Woorden tekort’ Maria en Zacharias hebben een
andere manier om te vertellen wat voor bijzonders zij hebben meegemaakt. Zij zingen een lied. In de
week van 18 december gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Het thema ‘Kom kijken!’ wijst
naar de herders die opgeroepen worden op zoek te gaan naar het kindje Jezus. Wij horen in deze
verhalen dat het niet alleen voor de herders zal zijn, maar dat ook wij mogen komen kijken.
Op woensdagavond 20 december a.s. willen we met alle leerlingen en hun ouders dat kerstfeest
vieren in de hal van onze school. Vanaf 18.30 u. is de school open, zodat we om 18.45 u. willen
beginnen.
Kerstviering.
Op woensdagavond 20 december a.s. willen we met alle leerlingen en hun ouders het kerstfeest
vieren in de hal van onze school. Vanaf 18.30 u. is de school open, zodat we om 18.45 u. willen
beginnen.
Daaraan voorafgaand vanaf 17.30 u. zullen we met alle kinderen en de juffen genieten van het
kerstdiner. Daarover zullen de kinderen binnenkort een brief mee krijgen.
Kerstvoorstelling.
De diaconie van de hervormde gemeente organiseert
donderdagmiddag 14 december a.s. om 13.30 u. de
kerstvoorstelling ‘De Redder is geboren’ in de hervormde
kerk.
Alle kinderen van de Ark zijn ook uitgenodigd. We vinden dat
erg mooi en gaan dan ook donderdagmiddag met alle
kinderen naar de kerk waar we hopen te genieten van de voorstelling.
Ook ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.
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 8 januari om half 9 bent u van harte welkom.
Voor verdere informatie over de gebedsgroep kunt u contact opnemen met Lianne van Rijswijk.
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Ouderavond.
We kijken terug op een goede ouderavond in november.
We hebben die avond beloofd ook een terugkoppeling van deze avond en de plannen die we n.a.v.
die avond willen gaan oppakken te geven.
Inmiddels hebben we afgelopen dinsdag van mw. Neomagus de samenvatting van de avond
ontvangen.
Eén onderwerp waarover die avond onzekerheid is gemerkt, willen we nu alvast wegnemen. Dat is de
onzekerheid over het bestaan van de Ark in Meeuwen. Door het verlies van enkele leerlingen in de
afgelopen periode is ons voortbestaan niet in het geding gekomen. De Ark heeft, zoals het er nu
uitziet, bestaansrecht.
De landelijke opheffingsnorm is gesteld op 23 leerlingen. Met het huidige aantal van 40 leerlingen
blijven we nog uit de buurt van opheffing. Tevens blijft onze vereniging De Stroming zich inzetten
voor behoud van Christelijk onderwijs in onze kernen.
We willen de ontvangen samenvatting van de ouderavond in onze teamvergadering van 15 januari
bespreken en u daarna verder over een vervolg informeren.
Inspectiebezoek.
In het toezichtskader van de onderwijsinspectie behoort een regelmatig bezoek aan het
schoolbestuur en daaraan gekoppeld een thema- of verificatiebezoek aan de scholen.
Zo’n verificatiebezoek heeft redelijk onverwacht gisteren op De Ark plaatsgevonden. Er zijn vier
domeinen bekeken:
- Kwaltiteitszorg;
- Kwaliteitstructuur;
- Veiligheid;
- Didactisch handelen;
Tijdens het bezoek heeft de inspectie alle groepen bezocht en gelet op de
wijze van instructie en met name het didactisch handelen van de
leerkracht daarin. Gelukkig was de inspecteur tevreden met wat zij heeft
gezien en ervaren.
Verder is in afzonderlijke gesprekken met enkele ouders |(mw. Blokland, mw. Grunbauer, mw. Klerk,
mw. Thur en mw. In ’t Veld), leerlingen (Daan, Sophie en Joeri), het team en directie gesproken over
de veiligheid, het schoolklimaat en kwaliteit van onze school en ons onderwijs.
Afsluitend werd in het terugkoppelingsgesprek een korte weergave gegeven van datgene wat de
inspectie heeft ervaren.
De Ark is een warme school die na een moeilijke periode nu onderwijskundig, didactisch en
pedagogisch goed in ontwikkeling is en daarbij mooie stappen maakt.
Zowel van de gesproken ouders, leerlingen als van de teamleden heeft zij een eenduidig beeld
gekregen van onze school. Grote tevredenheid en trots over onze school.
Heel tevreden konden we mw. K. Witte donderdagmiddag naar huis laten gaan.
We bedanken de moeders die ondanks het continurooster toch tussen de middag naar school wilden
komen voor het gesprek en de kinderen die een fijn gesprek hebben gehad met de inspectie.
Invallen.
In verband met studieopdrachten van juf Lisanne zal op dinsdagmorgen 12 december juf Sijgje
Grunbauer in groep 3-4 zijn.
Staken.
De onrust en ontevredenheid in onderwijsland over de werkdruk en de salarissen is nog niet voorbij.
Na het verlopen ultimatum van het PO-front aan minister Arie Slob is aankomende dinsdag 12 dec.
uitgeroepen tot onderwijsstakingsdag.
Het bestuur van de Stroming erkent de zorg en steunen de belangen van de teamleden. Ondanks die
steun zullen die dag de scholen van de Stroming gewoon open zijn en het onderwijs doorgaan.
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Kerstvakantie.
Nog twee weken school en dan gaan we genieten van onze kerstvakantie.
De Ark is dan gesloten van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari 2018.
Maandopening.
Op maandag 8 januari zal groep 1-2 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
Voor de verre planners.
Na de kerstvakantie wordt er weer een luizencontrole uitgevoerd. Graag geen staartjes en gel in het
haar!
Op maandag 15 januari 2018 staat onze volgende teamvergadering gepland.
We zullen dan het continurooster weer volgen.
Denkt u 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.
Wel kunnen we wat voorbereidend werk zelf doen.
Op het plein moeten we op de plaats waar het toestel komt te staan, de
tegels verlagen, zodat daarop de rubberen tegels gelegd kunnen worden.
Wilt u medio februari helpen? Wilt u dat doorgeven aan Eduard in ’t Veld.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
vrijdag 15 december
dinsdagmorgen 19 december
woensdagmorgen, -avond 20 november
vrijdagmorgen 22 december
dinsdagmorgen 9 januari 2018
donderdag 11 januari
maandagmiddag 15 januari
dinsdag 16 januari
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u alvast vanuit deze Postduif gezegende kerstdagen en goed 2018 toe.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond dinsdag 16 januari 2018 uitvliegen.
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