DE POSTDUIF

21 februari 2018

Welkom in onze Postduif.
Vorige week hebben de kinderen en juffen lekker kunnen genieten van de vakantie. Hoewel de
voorjaarsvakantie weer voorbij is, lijken de weersverwachtingen niet aan het voorjaar toe te zijn.
Gelukkig hebben we vorig jaar een nieuwe verwarmingsinstallatie gekregen en is het in de school
lekker warm en kunnen we gewoon onze activiteiten doen.
Voor de komende weken hebben we weer wat activiteiten waarvan het goed is dat u die ook weet.
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
Deze en volgende week horen we verhalen over ‘Vriend en vijand’. Jezus zegt dat je je vijanden lief
moet hebben. Kan dat wel? En wat is daar voor nodig? Jezus leert het in de verhalen die we dan
horen. We reizen met Jezus mee.
In de week van 5 maart gaat het over de rijkdom die Jezus ons biedt. Jezus leert de leerlingen bidden.
Je mag aan God vragen wat je nodig hebt. Denk aan de vogels in de lucht en de bloemen in de wei,
God zorgt ook voor hen. Mooie verhalen uit Lucas 11 t/m 14.
Open ochtend.
Op donderdagmorgen 8 februari jl. hebben we gelukkig een flink groepje nieuwe leerlingen mogen
begroeten. Zoals het er nu uitziet zullen we het komende schooljaar ongeveer vijf nieuwe leerlingen
in groep 1 begroeten en het jaar daarna zullen dat ongeveer zeven leerlingen in groep 1 zijn.
Een rooskleurig aantal voor de komende tijd, waar we erg blij mee zijn.
Als u iemand kent die op zoek is naar een fijne school, dan mag u die ouders gerust even tippen!
Luizen.
Afgelopen maandag heeft er weer een luizencontrole plaatsgevonden. Helaas zijn er bij een leerling
luizen ontdekt. Inmiddels zijn de ouders op de hoogte en zijn er maatregelen genomen.
We willen u vragen ook thuis regelmatig uw kinderen te controleren. Als u ook luizen ontdekt, dan
horen we dat graag op school.
Op school zullen we d.m.v. extra controles ook de vinger aan de pols houden.
Verkeersquiz.
Vandaag heeft groep 6-7 meegedaan aan de finale van de jaarlijkse
verkeersquiz Altena. Het was een spannende finale waarin De Ark
heeft gestreden tegen drie andere scholen uit de regio, Eben Haezer
uit Woudrichem, De Sigmondschool uit Werkendam en De Sprankel uit
Dussen. Met een mooie derde plaats en een prijs van 200 euro konden
we vanmorgen tevreden naar school teruggaan.
Gefeliciteerd!
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Maandopening.
Op maandag 5 maart zal groep 6-7-8 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
Project Techniek.
U zult er misschien al het een en ander van hebben gehoord. We zijn in alle groepen aan het werken
over techniek. Er wordt geknutseld, er wordt gesloopt, er worden technische bouwsels gemaakt. Erg
leuk en leerzaam.
In deze projectperiode zullen we ook een bezoek brengen aan een bedrijf waar de kinderen zelf
kunnen zien en ontdekken hoe belangrijk techniek in onze maatschappij is.
Op donderdagmiddag 8 maart bent u van 14.45 u. tot 15.30 u. van harte welkom om alle werkjes van
onze kinderen te komen bekijken. Erg boeiend en de moeite waard!
Rapportmap.
Begin februari zijn de rapporten weer meegegeven. Als de rapporten zijn ingezien dan ontvangen we
de rapportmap graag op school terug.
Biddagviering.
Op woensdagmorgen 14 maart om 10.00 u. houden we weer onze biddagviering in de Ned.
Hervormde kerk. Het is fijn als ook u als ouders daarbij aanwezig kunt zijn. We nodigen u daarvoor
van harte uit.
Tijdens de viering willen we ook collecteren voor onze adoptiekinderen die we als school reeds
sponsoren.
Vacature directeur.
Na een aantal gesprekken met een zeer geïnteresseerde
kandidaat voor onze directeursfunctie op de Ark kunnen
we met blijdschap vermelden dat dhr. Paul Zellenrath per
1 mei de nieuwe directeur zal worden van De Ark.
Paul werkt nu nog op een school in Leerdam waar hij ook
woont. Hij zal fulltime op De Ark komen werken en zal
naast zijn drie dagen als directeur nog les gaan geven en ws. de opleiding voor schoolleider gaan
volgen. We feliciteren dhr. Zellenrath met deze benoeming en wensen hem een fijne tijd op De Ark
toe.
Hulp gevraagd.
Achter de school hebben dhr. Baks en dhr. in ’t Veld vorige week een boom gekapt. Heel fijn en we
zijn hen daar heel dankbaar voor.
Nu zijn we op zoek naar een ouder die op korte termijn met onze bladblazer het zaagsel van het plein
wil blazen. We hebben op school een blazer.
Wie zou dat een keer willen doen?
Onderwijsontwikkelingen.
In het team zijn we al een lange tijd bezig met het nadenken over en zoeken naar een optimale
organisatie van ons onderwijs in combigroepen. Inmiddels zijn we uitgenodigd op een school in
Bergen op Zoom om daar te komen kijken hoe het daar wordt georganiseerd. We willen op 22 maart
a.s. die school bezoeken.
In verband daarmee zullen op die donderdag alle groepen vrij zijn.
Morgenmiddag 22 februari zal groep 1-2 vrij zijn i.v.m. een studiemiddag van juf Hannelies.
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Speeltoestel.
Deze week hoopt firma Benschops-speeltoestellen ons nieuwe speeltoestel te plaatsen op ons plein.
Ws. zal het wat overlast geven, maar we vragen uw/jullie begrip daarvoor.
We hopen dat we in de toekomst hiervan veel plezier zullen hebben.
MR.
Op dinsdagavond 20 maart zal de MR weer in vergadering bij elkaar komen.
Als u vragen hebt waarvan u denkt dat die in de MR-vergadering besproken kunnen worden, dan
kunt u die vragen kwijt bij Miranda Brouwers of Annette Thur.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
Vanwege de voorjaarsvakantie in de regio midden zal dhr. Van Ooijen in de week van 26 februari
niet aanwezig zijn. Als u toch contact wilt hebben met onze directeur, dan kunt u via school dit
regelen.
Na die vakantieweek weer aanwezig op:
dinsdagmorgen 6 maart
maandagmiddag 12 maart
Woensdag 14 maart
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond maandag 12 maart 2018 uitvliegen.

Triple P: positief opvoeden van kinderen tussen 0 -12 jaar
In het voorjaar van 2018 start er weer een oudercursus. De cursus wordt door Triple P als volgt
omschreven: “positief ouderschap is een benadering van het opvoeden van kinderen dat zich richt op
het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en op het hanteren van gedrag van kinderen op een
constructieve manier. Het is gebaseerd op het gebruik van goede communicatie en positieve
aandacht om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling”. We gaan op een leuke en informatieve
manier met dit gegeven aan de slag.
De eerste avond (5 maart 2018) is een informatiebijeenkomst. Tijdens de 4 volgende cursusdata
behandelen we verschillende onderwerpen zoals “positief opvoeden” en “kinderen helpen zich te
ontwikkelen”. Dan volgen er twee weken waarin er door middel van telefonische sessies
ondersteuning is (dus geen gezamenlijke bijeenkomsten). De laatste bijeenkomst is een gezamenlijke
afsluiting waarin we met elkaar terugblikken op de cursus.
Reacties van eerdere deelnemers: “deze cursus zou iedere ouder moeten volgen”. “Je bent niet de
enige die opvoeden weleens moeilijk vindt”. “Ik vind het een positieve en fijne cursus met veel goede
tips”. “De sfeer is goed en vertrouwd”.
Locatie: participatiehuis Bubeclu aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg.
De cursus wordt gegeven door Maaike van Gulik en Hanneke Schilt van Juvans.
Voor informatie en opgave: telefonisch 073-6444244 of per mail hannekeschilt@juvans.nl
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