DE POSTDUIF

14 maart 2018

Welkom in onze Postduif.
Gelukkig gaan we buiten ook wat merken van de lente. Het weer werkt mee en her en der kunnen
we al wat bolletjes boven de grond zien. Een mooie tijd in het vooruitzicht.
Op school gaan we ook weer een leuke tijd tegemoet. Deze Postduif heeft weer aardig wat zaken,
waarvan het goed is dat u ze in uw agenda noteert!
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
In de Bijbelverhalen werken we toe naar onze paasviering op vrijdag 30 maart a.s.
Deze week staat het thema ‘Dat raak je toch niet kwijt’ centraal. Als je iets moois hebt, dan ben je
daar zuinig op. De Here God is zuinig op de mensen die Hij gemaakt heeft. Hij wil ons niet kwijt raken.
De verhalen gaan over Het verloren schaap en de verloren zoon uit het bijbelboek Lucas 15.
Volgende week horen we verhalen over ‘Waar word je rijk van?’ We gaan op weg naar Palmpasen,
als Jezus Jeruzalem binnengaat en daar in de tempel schokkende dingen ziet.
Het gaat niet om geld en rijkdom. In de tempel gaat het om iets anders.
De laatste week van maart gaan we nadenken over het lijden van de Here Jezus. Jezus wordt
verraden, zijn vrienden vallen in slaap als Jezus hen zo nodig heeft.
Maar God laat zijn zoon voor geen goud los, hij gaat mee van Goede vrijdag naar Pasen.
Paasviering.
Op vrijdagmorgen 30 maart gedenken we met alle kinderen het
sterven van Jezus. Maar tegelijk kijken we verder naar het lege graf,
als Jezus uit de dood is opgestaan.
’s Morgens gaan we met elkaar genieten van het paasontbijt. Wilt u
daarvoor een bord, beker en bestek meegeven?
Die ochtend zullen we ook met elkaar het paasfeest vieren.
Om 12.00 u. gaan alle groepen naar huis!
De kinderen van groep 1 zijn officieel vrij. Als zij toch bij het ontbijt en
de paasviering aanwezig willen zijn, dan horen we dat graag en kunt u dat doorgeven aan juf
Hannelies.
Schoolontwikkeling.
In het kader van onze schoolontwikkeling zal het team van de Ark op donderdag 22 maart een school
in Bergen op Zoom bezoeken.
Die dag zijn alle kinderen van de Ark vrij.
Klassenlunch.
In het kader van gezonde voeding zullen de groep 5-6 meedoen met het programma ‘over de tong’
en groep 7-8 zal meedoen met de klassenlunch. Beide programma’s vinden plaats op vrijdag 23
maart. Dat betekent dat de groepen 5 t/m 8 ook tussen de middag op school eten en om 14.30 u.
naar huis gaan.
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Pannenkoekendag.
Het is weer zover.
Op woensdag 28 maart zijn alle ouderen van Meeuwen en opa’s en oma’s van onze leerlingen van
harte welkom om op school heerlijke pannenkoeken te eten.
Inmiddels hebben alle ouders hierover een brief ontvangen waarin uw hulp gevraagd wordt bij het
pannenkoeken bakken.
Maandopening.
Op maandag 9 april zal groep 1-2 de maandopening verzorgen.
De maandopening begint om 13.15 u. en natuurlijk is iedereen daarbij van harte welkom.
De maandopening van mei zullen we combineren met de maandopening van juni op 4 juni en die
wordt verzorgd door groep 3-4-5.
Bedankt!!!
U hebt het vast al even gezien, ons mooie speeltoestel.
Fa. Benschop uit Nieuwland heeft het toestel geplaatst en
afgelopen zaterdag hebben vijf vaders de ondergrond gelegd.
Ontzettend fijn dat zij dit hebben verzorgd.
De kinderen hebben er al heerlijk op gespeeld en genieten er
dagelijks van. We willen alle vijf vaders van harte bedanken voor
deze geklaarde klus. Bedankt!
De nieuwe directeur.
Per 1 mei zal onze nieuwe directeur Paul Zellenrath op de Ark starten.
De komende weken worden zijn taken tot aan de zomervakantie gepland.
Ondergetekende zal dan na ruim 7 jaar afscheid nemen van de Ark.
Omdat er in de tijd voor de meivakantie al meerdere activiteiten staan gepland, zal het officieel
afscheid van meester van Ooijen na de meivakantie op 16 mei plaatsvinden.
Die ochtend is er ook gelegenheid kennis te maken met onze nieuwe directeur.
Om activiteiten dan te combineren zal die dag ook de verjaardagendag (i.p.v. 14 juni) gevierd
worden.
Verkeersexamen.
Ondanks dat groep 7 wel de finale van de verkeersquiz heeft behaald, zullen zij toch nog officieel
verkeersexamen moeten doen.
Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen.
Het theoretisch gedeelte moeten zij op donderdag 5 april maken.
Op woensdagmorgen 11 april staat het praktisch examen gepland.
Alvast voor uw agenda.
Op vrijdag 20 april vindt het koningsontbijt en de koningsspelen plaats.
Met de groepen 5 t/m 8 willen we tussen de middag op school lunchen. Zij zullen dan om 14.30 u.
naar huis gaan.
Omdat we het ook leuk vinden dat groep 1 daarbij aanwezig is, wordt
groep 1 op vrijdag 20 april op school verwacht en is daarvoor op
woensdag 25 april vrij.
Omdat groep 1 en 2 over het gehele jaar een ruim schooluren saldo
hebben, zullen groep 1 en 2 op woensdag 25 en donderdag 26 april al
vrij zijn. Dat betekent voor hen dat zij op dinsdagmiddag 24 april al
meivakantie krijgen.
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MR-vergadering.
De in de vorige Postduif aangegeven MR-vergadering van 20 maart is verschoven naar april.
In de volgende Postduif zullen we u de juiste datum vermelden.
Kunstroute.
Op 25 en 26 mei 2018 zal de laatste kunstroute van de gemeente Aalburg plaats vinden. Gemeente
Aalburg houdt tenslotte op te bestaan.
Voor deze laatste kunstroute is het thema: Aalburg pakt uit
en dat gaan we ook doen met de schoolkinderen.
Alle kinderen van de deelnemende scholen gaan mee doen aan de kunstroute op 25 en 26 mei in
Genderen.
Er zullen in april al workshops worden georganiseerd voor de leerlingen, ook onze school gaat mee
doen!
Deze workshops worden gehouden op de locatie van het oude zwembad aan de Lange Pad in
Genderen, park Veldzicht op:
Vrijdag 13 april (de hele dag, met lunch) voor de groepen 7 en 8
Woensdagmorgen 18 april voor de groepen 1, 2 en 3
Donderdagmorgen 19 april voor de groepen 4, 5 en 6
De groepen 7 en 8 gaan op de fiets, de anderen worden opgehaald door een bus.
Voor de workshops zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s,
oma’s, buren etc. die groepjes kinderen willen helpen.
Verder zoekt de organisatie mensen die een workshop willen
geven op één van deze dagen of liever nog op alle drie de dagen.
Bij het geven van een workshop moet u niet te moeilijk denken, dat kan zijn haken, breien,
boetseren, schilderen, tekenen met houtskool, fotografie, timmeren, muziek, etc.
Aarzel niet, maar doe mee!
Opgeven of meer informatie bij Dorien Millenaar (d.millenaar@cbsmeeuwen.nl)
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
Dinsdagmiddag 20 maart
Donderdagmiddag 22 maart
Dinsdagmiddag 27 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdagmorgen 30 maart
Dinsdag 3 april
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
De volgende Postduif zal rond dinsdag 3 april 2018 uitvliegen.
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