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Welkom.
Het was vorige week maandag wat wennen aan het schoolse ritme, maar gelukkig hebben we met
elkaar de draad van het schoolwerk weer opgepakt.
In deze Postduif willen we alvast de activiteitenvoor de komende weken vermelden.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
Vorige week hebben we verhalen gehoord over Jezus. Met elkaar concludeerden we dat Jezus wel
een heel bijzonder kind was.
Deze week is het thema ‘Het begint!’ en ontdekken we met elkaar hoe het nieuwe koninkrijk van
vrede begint!
Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze een nieuw begin kunnen maken, door naar Jezus te
gaan en Hem te volgen. Jezus vertelt in de synagoge van de profetie van Jesaja die in vervulling gaat.
Volgende week volgen we Jezus op zijn reis door het land. Overal merken we dat Jezus het leven van
mensen beter maakt. Het thema is dan ook ‘Dat is beter.’
Het is ook fijn om thuis met uw kinderen deze verhalen nog eens na te lezen. U kunt ze vinden in de
eerste vier hoofdstukken van het boek Lucas.
Gebedsgroep.
De afgelopen maanden is de betrokkenheid en inbreng in de gebedsgroep heel beperkt geweest. In
de laatste bijeenkomst van de gebedsgroep is het voortbestaan van de gebedsgroep besproken.
Helaas is na veel twijfel toch besloten de gebedsgroep op te heffen.
We hopen dat u thuis in uw gebed voor onze school, ons team en onze activiteiten zult (blijven)
bidden.
Luizen.
Met dank aan de luizenmoeders is vorige week weer een luizencontrole gedaan.
Gelukkig konden we weer constateren dat de Ark luisvrij is. Heel fijn en laten we het zo houden!
Open ochtend.
Voor ouders waarvan hun kind vier jaar wordt, is het altijd spannend een goede school te vinden.
Moeilijk is dat niet in Meeuwen. De Ark houdt op donderdagmorgen 8 februari haar open ochtend,
dan kan ontdekt worden dat Meeuwen een goede school heeft.
Om half 10 hopen we nieuwe ouders met hun kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden te
begroeten. Als de kinderen al even in de groep meedoen, krijgen de ouders informatie over onze
school. Ook mag de school bekeken worden en kennisgemaakt worden met de juffen.
We hopen u en andere nieuwe ouders te ontmoeten.
Weet u ouders die ook voor de schoolkeuze staan? Wilt u hen dan attenderen op onze open ochtend
op 8 februari a.s.

1

Reactie op ons inspectiebezoek.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek ontvingen we nog een stukje feedback van onze inspecteur
mw. Witte.
De vier domeinen die mw. Witte op onze school geïnspecteerd heeft, heeft zij alle vier met
voldoende beoordeeld. Dat vinden we erg fijn.
Daarbij is verzocht twee punten nog aan te kaarten in een nieuwsbrief aan de ouders.
Dat omvat de ouderbijdrage die we jaarlijks van u innen voor onze activiteiten die en het schoolreis
dat we organiseren. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter. De vrijwillige status moet een school
expliciet benoemen aan de ouders. We hopen natuurlijk dat u de ouderbijdrage allemaal vrijwillig
blijft overmaken en dat we zo onze activiteiten kunnen blijven organiseren.
Het tweede punt gaat over de vermelding van onze vertrouwenspersonen.
Deze dienen regelmatig te worden vermeld in de communicatie naar ouders.
We willen dat hierbij dan ook doen.
De contactgegevens van onze vertrouwenspersonen
De heer Anne-Wiebe de Boer; annewiebe.deboer@gmail.com, 06-53205828
Mevrouw Lettie van Haaften, lettie@van-haaften.eu, 06-22314733
We hopen dat u met vragen bij een van onze juffen of ondergetekende terecht kunt en het
raadplegen van onze vertrouwenspersonen niet nodig zal zijn.
Verkeersquiz.
De afgelopen jaren deden we jaarlijks mee aan de verkeersquiz. Ook dit jaar zijn we van de partij.
Morgenochtend zullen de groep 6 en 7 naar Nieuwendijk gaan om onze school te
vertegenwoordigen.
We hopen natuurlijk dat we dit jaar weer een finaleplaats kunnen bemachtigen.
Succes allemaal!
Rotary Musics’coolconcert.
Een symfonieorkest van zestig musici zit vol liefhebbers, die hun liefde voor muziek graag met hun
jonge publiek delen. Dat gebeurt in de voorstelling ‘De liefhebbers’.
Morgenochtend gaan de groep 4 en 5 naar een uitvoering van ‘De liefhebber’ in Theaters Tilburg.
Scholen uit het Land van Heusden en Altena krijgen deze voorstelling gereduceerd aangeboden door
de Rotartclub Woudrichem en Philharmonie Zuid Nederland. Het busvervoer tussen school en het
theater is allemaal geregeld.
Poppentheater.
De groepen 1 en 2 zullen de komende weken twee keer gaan genieten van een poppentheater.
Op dinsdagmorgen 23 januari a.s. zullen zij te gast zijn op basisschool Het Baken in Werkendam, waar
in het kader van taalbevordering en de nationale voorleesdagen een mooie voorstelling te zien zal
zijn.
In het kader van het thema ‘wilde dieren’ zal op 30 januari a.s. op onze eigen school een voorstelling
getoond worden naar aanleiding van het prentenboek Sssssttt de tijger slaapt.
Deze voorstelling zal voor groep 1-4 te zien zijn.
We hopen dat het mooie en leerzame voorstellingen zullen zijn.
Groepsbezoeken.
In het kader van cursus Teach like the champion die ons team volgt, zal op maandag 29 januari en
donderdag 1 februari de cursusleidster groepsbezoeken afleggen. De cursusleidster zal achter in de
klas lessen observeren.
Maandopening.
Op maandag 5 februari zal groep 3-4-5 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
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Project Techniek.
In februari zullen we gaan werken aan het project ‘Techniek’.
Het is een heel leuk thema, waarover veel te vertellen en te leren is.
We willen daar ook uw hulp bij oproepen.
Hebt u een technisch beroep en wilt u daarover iets op school komen vertellen, of mogen we het
bedrijf waar u werkt bezoeken om daar rond te kijken hoe het allemaal werkt?
Dan horen we dat graag van u en willen we graag met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Op donderdag 8 maart zullen we het project afsluiten. Hoe en wat? Dat hoort u nog van ons.
Toetsen.
Misschien heeft uw kind er thuis al een keer over verteld. De toetsen!
Medio januari is ongeveer het midden van het schooljaar. Tijd om de balans
van het eerste deel op te nemen. Deze week zijn we begonnen met de
afname van diverse toetsen en dat loopt door tot eind januari.
Voor groep 1-2 zijn dat de toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor
kleuters’ en de Lettertoets groep 2. Tevens wordt het observatiesysteem KIJK
voor die groepen ook weer bijgewerkt.
In de groepen 3 t/m 8 staan de toetsen van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen op
de planning. Groep 8 zal in april de Cito-eindtoets maken.
Ouderportaal.
Januari staat bekend als toetsperiode. In alle groepen wordt op dit moment getoetst.
In het ouderportaal zullen de toetsresultaten gepubliceerd worden.
Rapportmap.
Begin februari worden de rapporten weer meegegeven. Helaas hebben we nog niet van alle kinderen
de rapportmap terug ontvangen.
Wilt u nog even in uw kast kijken, of de map van uw kind(eren) als terug is naar school?
Oudergesprekken.
Op donderdagavond 8 februari vinden de oudergesprekken plaats voor de ouders van groep 1 t/m 7.
Tijdens dat gesprek is er gelegenheid het rapport te bespreken en over de verdere zaken van de
ontwikkeling van uw kind te praten. In de volgende Postduif zal het rooster van tijden worden
vermeld.
Deze week vinden de VO-adviesgesprekken met de ouders van groep 8 plaats.
Verkeersouder.
Al een aantal jaren heeft onze school het BVL-certicaat, wat inhoudt dat onze school jaarlijks de
verkeerslessen geeft en daarnaast bewust bezig is met het verbeteren van het verkeersgedrag van
onze leerlingen en de ouders.
Om het certificaat te mogen behouden, moeten we ook een verkeersouder hebben, die samen met
een juf af en toe de verkeerszaken van onze school bespreekt en vier keer per jaar de gemeentelijke
BVL-vergaderingen bezoekt. Na het vertrek van onze verkeersmoeder, zijn we op zoek naar een
nieuwe verkeersouders.
Wie vindt het belangrijk dat onze school ‘verkeerseducatie’ en alles daarom heen aandacht moet
hebben en wil ons daarbij helpen dit realiseren? U bent dan vast die verkeersouders die we zoeken.
Als u interesse hebt, wilt u dat dan doorgeven aan juf Lisanne (l.vanojen@cbsmeeuwen.nl)
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Naar aanleiding van de ouderavond van 23 november.
Inmiddels hebben we het verslag van de ouderavond dat mw. Monica Neomagus ons toestuurde in
onze teamvergadering besproken.
Terugziend op de avond concludeerden we dat het een goede avond is geweest. Daarbij bemerkten
we dat bijna alle aanwezige ouders zich erg positief uitten over onze school en dat ouders zich
welkom voelen op school .
In de verslaglegging van deze avond zien we eigenlijk vijf punten die u als ouders belangrijk vinden:
Ouderbetrokkenheid bij activiteiten die de school organiseert voor leerlingen en ouders, waarbij de
ontmoeting an elkaar belangrijk wordt gevonden.
We vinden de kerstviering daarin erg mooi met elkaar.
Het is de bedoeling aan het einde van het schooljaar een afsluitingsbijeenkomst te houden voor alle
leerlingen en hun ouders, in de vorm van een Amerikaanse fuif.
PR van de school
We bemerken dat er onder ouder zorg is over het voortbestaan van onze school. Op dit moment is
die zorg echt niet nodig. Onze school zit nog ruim boven de landelijke opheffingsnorm van 23
leerlingen en dankzij de overkoepelende schoolvereniging De Stroming is het voortbestaan op dit
moment niet in gevaar.
Wel is het goed te werken aan onze PR. Participeren op facebook en regelmatig een vermelding in de
dorpskrant, AltenaNieuws en onze site is wenselijk.
We willen dan ook vragen of er ouders zijn die bij activiteiten die we op school organiseren, deze in
de publiciteit te brengen, door een berichtjes te verzorgen aan de krant of dorpskrant of
meeuwenactueel.nl.
Transparante communicatie
U als ouders vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op onze school.
Daarnaast ook verduidelijking en achtergrond als er dingen zich voordoen.
We willen in de komende tijd hier alert in zijn bij het opstellen van de Postduif. Zaken die voor u van
belang zijn zullen we niet achterhouden, maar er blijven altijd dingen die vertrouwelijk moeten
blijven binnen school.
Verbinding
Het punt van verbinding is ook belangrijk. Hoe leren we van elkaar en hoe komen we met elkaar in
gesprek over de ontwikkeling van onze kinderen.
We willen daarin ook aan het einde van het schooljaar een rapportgesprek plannen voor alle ouders,
zodat we een goede overdracht kunnen geven.
Daarnaast zal er tijdens elk schooljaar een ouderavond worden gepland, waarin een bepaald
onderwerp centraal zal staan.
De informatieavond aan het begin van het schooljaar zal weer op een avond plaatsvinden en zo
mogelijk inhoudelijk meer inhoud krijgen.
Openheid
We willen graag laten zien waar we mee bezig zijn en u als ouders daarvan deelgenoot laten zijn.
Daarom blijven we u uitnodigen voor de maandopeningen die erg leuk zijn als er ook ouders bij
aanwezig zijn.
Ook de Kanjerlessen zullen we jaarlijks blijven organiseren.
Daarnaast zal er gaandeweg het schooljaar ook een open-ouderochtend worden gepland, waarop u
als ouders gewoon eens even een les kan bijwonen en kan zien hoe het er aan toe gaat.
U bemerkt het al, we willen u als ouders betrekken bij onze school.
We hopen met deze activiteiten dit meer te kunnen realiseren.
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Vacature directeur.
In verband met het ontstaan van de vacature van directeur zal aankomende woensdag met twee
kandidaten een gesprek plaatsvinden. Afhankelijk van de bevindingen van die gesprekken zal
besloten worden hoe we de procedure voortzetten.
We hopen dat het goede gesprekken mogen zijn.
Alvast voor uw agenda.
I.v.m. een studiemiddag van juf Hannelies op donderdag 22 februari a.s. is groep 1-2 op die
donderdagmiddag vrij. Wilt u dit in uw agenda noteren?
Pannenkoekendag
Het is in het voorjaar alweer twee jaar geleden dat we onze pannenkoekendag hebben
georganiseerd. Dus tijd om opa’s en oma’s en onze ouderen in ons dorp weer eens uitnodigen voor
dit gezellig festijn.
U kunt alvast doorgeven dat zij op woensdag 28 maart a.s. welkom zijn op onze school om met elkaar
pannenkoeken te komen eten.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
dinsdag 23 januari
vrijdag 26 januari
maandag 29 januari
vrijdag 2 februari
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond maandag 29 januari 2018 uitvliegen.

5

