DE POSTDUIF

3 april 2018

Welkom in onze Postduif.
April doet wat zij wil. Het kan met het weer zo nog alle kanten op. Toch lijkt het erop dat we een
mooi lenteweekend tegemoet gaan.
Ook op school zien we met elkaar uit naar het voorjaar. Het thema Lente geeft al een fijne sfeer in de
school!
Veel leesplezier gewenst.
Bijbelverhalen.
In de Bijbelverhalen werken we deze week met het thema ‘Dichtbij’. Jezus komt na zijn opstanding
heel dichtbij de mensen waar hij van houdt. Hij loopt mee met de Emmausgangers en verschijnt
plotseling bij zijn discipelen. Na al het verdriet en gemis laat de Here Jezus zien dat het hierbij niet
stopt, maar verder gaat.
Volgende week gaan we terug naar het eerste bijbelboek waar na de mooie schepping het verkeerd
gaat. Geen vrede, maar ruzie is er op de aarde.
God vraagt aan Noach of hij een ark wil bouwen, waarin hij en zijn gezin met de dieren in kunnen.
God wil opnieuw beginnen.
Ook in de week daarna, 16 – 20 april blijven we Noach volgen, na het uitlaten van de raaf en duif en
het droog worden van het land. Het wordt weer kleurig, het thema is dan ook ‘De kleur is…
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.
Verkeersexamen.
Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen.
Het theoretisch gedeelte wordt donderdag 5 april gemaakt.
Volgende week woensdagmorgen 11 april staat het praktisch examen
gepland.
Nationale buitenlesdag.
Dit jaar zal De Ark ook meedoen met de nationale buitenlesdag op dinsdag 10 april. Het is dan de
bedoeling dat elke groep een les van die dag buiten doet.
We hopen natuurlijk op mooi weer en dat het een les zal worden die de kinderen altijd bijblijft.
Nieuwe touch screens.
Het lokaal van groep 3-4 en 5-6 is nog voorzien van een oud digibord met een losse beamer. Gelukkig
zullen op donderdag 12 april vervangen worden door nieuwe touch screen borden. Erg fijn, omdat
die veel helderder zijn en meer mogelijkheden kennen.
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Bag2school.
U hebt de zakken al thuis gekregen. Op vrijdagmorgen worden de kledingzakken van Bag2school
weer opgehaald. Graag ’s morgens voor schooltijd inleveren, want om 9.00 u. worden de zakken
opgehaald.
Kunstroute.
In april zullen kunstworkshops worden georganiseerd voor de leerlingen van de scholen die meedoen
aan de kunstroute.
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)
Teamvergadering.
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op maandag 16 april a.s.
We volgen die dag weer het continurooster . Wilt u denken aan het lunchpakketje ed.?
Centrale eindtoets groep 8.
Voor de leerlingen van groep 8 wordt het
al best een beetje spannend. Hoewel de
centrale eindtoets niet meer bepaalt
naar welk VO-onderwijs je kan gaan,
blijft het toch een toets waarmee je de
basisschool afsluit en laat zien wat je
allemaal geleerd hebt. b
Op dinsdag 16, woensdag 17 en
donderdag 18 april wordt de Cito
eindtoets gemaakt.
We wensen alle groep 8 leerlingen heel
veel sterkte.
Na de meivakantie zal de uitslag van de toets binnenkomen.

MR-vergadering.
De MR vergadert op dinsdagavond 10 april.
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda
Brouwers of Annette Thur.
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Alvast voor uw agenda.
Op vrijdag 20 april vinden 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.
Hulp gevraagd.
Voor twee klusjes zouden we graag nog hulp willen vragen.
De schakelaar van de verlichting in de kopieerruimte weigert af en toe. Het
zou fijn zijn als een handige vader die verstand heeft van elektra daar een
keer naar zou kunnen kijken.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de vlaggenstok al een tijd scheef staat.
Met de komende dagen van koningsdag en 4/5 mei in het vooruitzicht,
zouden we het fijn vinden als de vlaggenstok weer vastgezet kan worden.
Wie wil ons helpen?
We horen het graag.
Bereikbaarheid van de directeur.
Op de onderstaande dagen zal ondergetekende op de Ark aanwezig zijn:
Woensdagmorgen 4 april
Dinsdag 10 april
maandag 16 april
woensdag 18 april
woensdag 25 april
Alle data onder voorbehoud.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
A.D. van Ooijen.
Waarschijnlijk zal dit de laatste Postduif zijn die ik heb mogen vullen.
Toch komt er een vreemd gevoel boven, nu ik mij dit realiseer. Maar ik weet dat de volgende
Postduiven ook goed gevuld zullen worden.
De volgende Postduif zal rond dinsdag 15 mei 2018 uitvliegen.
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