DE POSTDUIF

5 oktober 2018

Welkom
Het themawoord voor deze Postduif luidt: nieuw! Op onze school zijn we op het moment druk bezig
met allerlei vernieuwingen. Zo mogen we straks de nieuwe bibliotheek op school openen, starten we
binnenkort met het opknappen van het schoolplein, is er hard gewerkt aan
een nieuw fris logo en gaat binnenkort de nieuwe website online!
Het nieuwe logo staat voor het eerst afgebeeld in deze Postduif.
Wat straalt het nieuwe logo uit? De Ark staat symbool voor geborgenheid.
De duif is een symbool van Gods geest en tevens geborgenheid. De kleuren
van de regenboog staan voor Gods nabijheid.
Een kleurrijk logo waar we binnen het team enthousiast over zijn!
Een logo is slechts een buitenkant, maar binnen de school willen we dat graag terug laten komen in:
een fijne sfeer, zorg voor het kind, christelijke identiteit, ouderbetrokkenheid, leren, vormen en
ontwikkelen, goed onderwijs, elk kind telt en gezelligheid. We werken hard om dit elke dag waar te
maken. Veel leesplezier gewenst!
Bijbelverhalen
De komende periode behandelen we de volgende
thema’s: Pas op! en Hoe kun je dat nou doen?
Pas op!
Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
De tien geboden krijgt Mozes van God, op twee
stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op
weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar
verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je
moet er zuinig op zijn!
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet
hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben
gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen
tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van
leven.
Maandopening
Maandag 1 oktober vond de maandopening van de maand oktober plaats. De maandopening stond
in het teken van de opening van de kinderboekenmaand. Leuk dat er zo veel mensen kwamen kijken!
Bag2school
De kledingactie van Bag2school leverde dit keer ongeveer 250 kilogram op (voorzichtige schatting). In
een volgende Postduif hoop ik u het exacte gewicht te kunnen vermelden. Bedankt voor uw
deelname!
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HapSlikZeg
Binnenkort krijgt logopediepraktijk HapSlikZeg een eigen plek binnen onze school. Binnen HapSlikZeg
is er veel kennis van logopedische problemen. Een aantal kinderen van onze school zal van dit
aanbod gebruik gaan maken. Een groot voordeel is dat de begeleiding onder schooltijd kan
plaatsvinden en dat de lijntjes erg kort zijn. Evie Zoomers is de logopediste die de werkzaamheden
gaat verrichten. Interesse in het aanbod? Folders zijn op school bij juf Lisanne verkrijgbaar.
Nieuwe website
Als alles volgens de planning blijft verlopen, gaat in de maand november onze nieuwe website online.
Hieronder alvast een impressie van de lay-out.

Groen Schoolplein
Na goede gesprekken en inspirerende tekeningen en plannen gezien te hebben, gaan we over op het
vaststellen van een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt gemaakt door het hoveniersbedrijf van
René Schutte. Na goedkeuring van alle partijen gaan we over tot de realisatie. Na goedkeuring zullen
we het ontwerp in de Postduif publiceren. In een volgende Postduif zal er ook een oproep komen
voor vrijwilligers. Vele handen maken licht werk! En wanneer we met elkaar kosten besparen,
kunnen die bijvoorbeeld besteed worden aan een leuk speeltoestel.
Kinderpostzegels
Van woensdag 26 september tot en met 3 oktober hebben de leerlingen van groep 7/8 zich ingezet
voor een goed thuis voor 400.000 kinderen door mee te doen aan de Kinderpostzegelactie. Ze
werden aangemoedigd door coach Dylan H. Iedere dag verscheen er een nieuw filmpje op de website
van Kinderpostzegels met verkooptips. Deze tips hebben hen zeker geholpen, want met elkaar
hebben ze het fantastische bedrag van €967,49 opgehaald. Groep 7/8 bedankt voor het verkopen en
betrokkenen heel hartelijk dank voor het kopen!
Edukans Schoenmaatjes: wie geven jullie een onvergetelijk cadeau?
Dit najaar doet onze school mee met Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen
in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Ghana en Sri Lanka.
Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een
schoenendoos vullen en versieren? U mag de doos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en
speelgoed. U kunt er ook voor kiezen om één doos per gezin vullen.
Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen maandag mee
naar huis nemen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te activeren en de
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verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te betalen (vrijblijvend). Zet u even een vinkje op de
barcodesticker als u de barcode heeft geactiveerd?
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk maandag 12 november 2018. Wilt u ervoor
zorgen dat de spullen in de doos heel en schoon zijn?
Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons maandag 26 november willen helpen bij het
controleren en verzendklaar maken van de dozen en bij het regelen van het transport naar het
inleverpunt in Gorinchem (28 november). Helpt u mee?
MR-vergadering
Afgelopen maandag 1 oktober stond de eerste vergadering van de MR gepland.
Als u vragen of opmerkingen hebt die de MR moet bespreken, dan kunt u die aangeven bij Miranda
Brouwers of Sijgje Grunbauer.
Schoolreisje
Het schoolreisje was een groot succes. De kinderen hebben genoten!
Nog niet iedereen heeft voor het schoolreisje betaald. Wilt u hier nog even aan denken?
De kosten voor deze dag waren €30,00. U wordt vriendelijk verzocht het geld over te maken naar:
NL70 RABO 0136 8500 81. A.u.b. onder vermelding van de naam van uw kind.
Alvast bedankt!
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Een nieuw schooljaar, vol met nieuwe activiteiten. In de jaarkalender kunt u zien wat er komend
schooljaar allemaal op het programma staat. Om al deze activiteiten te bekostigen vraagt het AC een
ouderbijdrage van €22,50.
U wordt vriendelijk verzocht het geld over te maken naar: NL70 RABO 0136 8500 81. A.u.b. onder
vermelding van de naam van uw kind. Alvast bedankt namens het AC en natuurlijk de kinderen!
Teamvergadering
De eerstvolgende teamvergadering staat gepland op maandag 22 oktober a.s.
We volgen die dag weer het continurooster (les tot 14.30 uur) Wilt u denken aan het lunchpakketje
e.d? (a.u.b. geen snoep meegeven)
Bibliotheek op school
De bibliotheek op school krijgt een nieuw gezicht. De inrichting van de bibliotheek wordt vernieuwd
en ook het aanbod van de boeken wordt aantrekkelijker. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen, daarom zijn we heel blij dat de inrichting en de plaats van de bibliotheek wordt vernieuwd.
Door de regeling de bibliotheek op school (dBos) krijgen we ook nieuwe boeken. Donderdag 11
oktober wordt de nieuwe bibliotheek ingericht. Na de Herfstvakantie willen we graag een moment
plannen om de bibliotheek officieel te openen! We houden u op de hoogte!
Studiedag
Vrijdag 12 oktober hebben we een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij!
Oudervertelgesprekken en voortgangsgesprekken
Dinsdag 23 oktober staan de eerste gesprekken van dit schooljaar gepland. Voor de groepen 1,3,5 en
7 zijn dit de oudervertelgesprekken en voor de groepen 2,4,6 en 8 zijn dit de voortgangsgesprekken.
U wordt hiervoor binnenkort uitgenodigd. We zien uit naar goede gesprekken!
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Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 7 november staat het nationaal schoolontbijt weer op het
programma. Het nationaal schoolontbijt is een project waarin kinderen op school
een ontbijt wordt aangeboden. Naast het gezellige ontbijt wordt de kinderen ook
het belang van een goed ontbijt aan het begin van de dag onder de aandacht
gebracht.
Dankdag voor gewas en arbeid
Woensdag 7 november om 10.00 uur houden we met alle kinderen een dankdagviering in de Herv.
Kerk in Meeuwen.
Dit jaar is het thema Alles geef ik U! Het gaat over Marcus 12 : 38-44.
Het is goed om stil te staan bij de dingen die we dagelijks ontvangen.
Er zal bij deze dienst een collecte zijn voor Edukans Schoenmaatjes (zie Postduif)
U bent allemaal van harte welkom!
Vrijwilligers gezocht!
Wij zijn op zoek naar een paar enthousiaste mensen die ons willen assisteren bij de jaarlijkse
fietsverlichting controle. Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven. Veilig van en naar school
lijkt vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is helaas anders. U kunt zich aanmelden bij juf Lisanne.
Alvast bedankt namens alle kinderen! l.vanojen@cbsmeeuwen.nl
Jarigen
We willen Maartje feliciteren met haar verjaardag. Zij is namelijk in de
maand oktober jarig!
Maak er een mooie dag van!
Alvast voor uw agenda
Donderdag 11 oktober: Cultuurmenu groep 5 t/m 8
Donderdag 11 oktober: inrichting bibliotheek
Vrijdag 12 oktober: Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober
Maandag 22 oktober: Teamvergadering 3
Dinsdag 23 oktober: Oudervertelgesprekken/Voortgangsgesprekken
Woensdag 7 november: Nationaal schoolontbijt
Woensdag 7 november: Dankdag voor gewas en arbeid
Donderdag 8 november: Cultuurmenu groep 1-2
Bereikbaarheid van de directeur
De dinsdagen zijn vooral bestemd voor mijn studie (tot schoolleider) Donderdagochtend en
vrijdagochtend sta ik voor groep 5/6 en ben dan niet beschikbaar voor directietaken. Op de andere
dagen en dagdelen ben ik (op buitenschoolse vergaderingen en afspraken na) veel in school te
vinden.
Met vriendelijke groeten,
Team de Ark

De volgende Postduif zal rond vrijdag 9 november 2018 uitvliegen.
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