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Kerst 

Er zijn 

Samen 

Met elkaar ons best doen 

om samen het leven te leven 

allen 

niemand meer of minder 

zoals het was bedoeld 
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Kerstboodschap 

Wat ben ik blij en dankbaar dat we opnieuw mogen zeggen dat we een goed jaar hebben gedraaid. We 

hebben een fijne sfeer in onze Ark. Positieve kinderen en positieve ouders en bevlogen leerkrachten. Ik 

dank u allen voor alle grote en kleine dingen. Dank u voor wie u was en bent. Ik wens u allen een liefdevol 

en gelukkig 2020. 

Voor onze kinderen in het leven 

Willen we alles geven 

Dan kijk ik om me heen en zie meteen 

Zoveel vragen zoveel leed 

Ik voel 

Het Goede Doel 

Ik weet 

Ik zie het leven 

en kan geven 

álle kinderen 

“niet alleen” geldt voor iedereen 

Met elkaar” zingt het kerstfeest 

Jaar op jaar 
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Afgelopen vier maanden: 

 
 

Elk kind een passende koers:  
 
De talentenklassen: We hebben op woensdagmorgen nu vier speciale groepen op De Ark. In onze 
talentenklas: klusgroep zien we nog steeds de handige en praktisch ingestelde kinderen.  Onder leiding 
van juf Petra hebben ze techniek en maken ze ook lekkere dingen. De kinderen houden een portfolio bij 
waarbij ze hun doelen behalen die gevraagd worden voor aan het eind van groep 8. Er komt regelmatig 
bezoek van andere scholen (ook uit andere regio’s) om te kijken hoe we dit op De Ark vormgeven. Mooi 
om te zien dat andere scholen het ook normaal gaan vinden dat kinderen verschillend zijn en dat we hen 
iets kunnen bieden wat bij hen past. 
In onze andere talentenklas: de plusklas, leren de kinderen op een onderzoekende manier. Ze worden 
uitgedaagd om hun werk zelf te organiseren, wat ze soms nog best moeilijk vinden. Door hen op deze 
manier uit te dagen komen zij onder leiding van juf Grietje beter tot leren. Ook deze groep is een succes.  
Meester Gerben is dit jaar (op woensdag) met de cultuurklas gestart. De kinderen (die niet in de klus of 
plusklas zaten) mochten zich inschrijven voor een module: Bijvoorbeeld beeldende vorming, drama, 
cultureel erfgoed of muziek. Het is prachtig om te zien, hoe enthousiast de kinderen deze (gedegen)  
lessen volgen.  
Juf Uilkje begeleidt de kinderen in de “doe-klas”: Deze kinderen leren het best door heel korte lesjes en 
veel te doen (echte doeners). Het is prachtig om te zien hoe enthousiast alle leerlingen worden door de 
specifieke (op maat) gerichte aanpak. Zo maakte de doeklas een kabouterpad (met opdrachten) voor de 
kleuters. De kleuters gingen onder hun leidingdit kabouterpad volgen. 
 

 
 

Toezichtskader: We hadden bezoek van de inspecteur van onderwijs. Hij was onder de indruk van de 
ontwikkelingsgerichtheid van de Ark. Wij werken in een veilig klimaat, waar kinderen en leerkrachten zich 
continu ontwikkelen.  Deze veiligheid en het positieve leerklimaat werden in het slotgesprek benoemd. 
 

 
 
Ontwikkeling: Het team ontwikkelt zich continu door. Meester Gerben studeert voor cultuurcoördinator. 
Juf Martine studeert voor Specialist Jonge Kind (zoals jullie allemaal wel weten is ze dat eigenlijk ook al 
hoor). Juf Nadine start in januari haar LIO-stage in groep 5. Meester Carlos studeert voor 
onderwijsassistent, terwijl hij vier dagen in de week op de Ark werkt (werken-leren). 
Het gehele team volgt de basiscursus: Geef me de vijf. Waarbij we leren (nog) meer structuur en rust te 
bieden aan kinderen die dat nodig hebben. 
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Wij geloven in verschillende talenten van kinderen, de talenten van alle kinderen willen we blijven 
ontwikkelen. We leerden daarnaast niet te snel een oordeel te hebben over het gedrag van kinderen. (Wel 
om kaders te geven en handhaven) Alle gedrag heeft een oorzaak, als we dat begrijpen kunnen we soms 
met simpele aanpassingen in de omgeving het gedrag sturen. Soms kunnen we ook met uitleg aan 
kinderen het gedrag sturen. En soms moeten we samen met de ouders zoeken naar het antwoord op 
negatief gedrag. Nooit mogen we vergeten dat geen kind ’s ochtends opstaat met het idee: nu ga ik me 
vandaag slecht gedragen. Wij, volwassen mensen oordelen wel eens te gauw; uiteindelijk staan alle 
kinderen op om er een fijne dag van te maken. De één gaat dit gemakkelijker af dan de ander, sommigen 
hebben een beetje hulp nodig. Die hulp kan ook bestaan uit kaders die we dan gaan uitleggen. 
 
De leerkrachten zijn net als de kinderen verschillend. Het is fijn dat deze verschillende mensen hun 
talenten koppelen en inzetten voor de kinderen, uw kind. Respect is het basiswoord waar we vanuit 
handelen. 
De verschillende talenten zijn vooral op te merken tijdens onze (korte) vergaderingen (SCRUM) die we 
twee keer per week houden. We hebben dan een onderwerp (over modern onderwijs) waar we dan 
ongeveer vier weken aan werken. Daarbij helpen we elkaar, inspireren elkaar om goed onderwijs te 
geven. Zo hadden we een inspirerende sprint (zo heet zo’n vergadering)  over De Gouden Weken, de 
groepsvorming aan het begin van het jaar. Daarna hadden we en sprint over de doelgerichte les en 
gerichte feedback (was interessant voor de inspecteur). Volgend schooljaar starten we met:  
leesmotivatie, woordenschat en spelling onder leiding van juf Uilkje. Zo zijn we allemaal hard aan het werk 
om goed onderwijs te kunnen geven. 
De komende tijd gaan we ons daarnaast concentreren op Bareka-gebruik (rekenmuurtjes) onder leiding 
van juf Ans (rekencoördinator). De school is voortdurend in ontwikkeling. 
 
Innovatie en AVG: Afgelopen maanden heeft onze gehele ICT-systeem een up-date gekregen. We werken 
nu met office 365 en een beveiligd netwerk. Onze nieuwe website is bijna klaar en gaat in 2020 online. 
 
Duurzaamheid: Onze mooie school ziet er mede door hulp van de leerlingen en de OR keurig uit. We 
onderzoeken momenteel de mogelijkheden van led-verlichting en zonnepanelen. Ik houd u hierover 
komend jaar op de hoogte en hoop dat we duurzame energie kunnen inzetten en gebruiken in de Ark. 
 
De sponsorloop was een groot succes. Er is veel geld opgehaald, wat besteed werd aan spelletjes op het 
plein en verbetering van het plein zelf. Dank u allemaal! In het voorjaar zult u veel nieuwe 
speelactiviteiten kunnen zien op ons schoolplein. 
 
Liefde en gelijkwaardigheid: Volgende week vieren we ons kerstfeest. Hier geloven we in. Bij de geboorte 
van Jezus werd niemand buitengesloten, iedereen hoorde erbij! In het voorjaar vieren we opnieuw het 
talentenfeest. Zodat ieder kind steeds mag weten: Ik mag er zijn.  
 
In 2020 nodigen we de pakes en beppes weer uit om de klas te komen kijken. De klassenapp van iedere 
groep houdt u van de dagelijkse zaken in de klas op de hoogte. Wat krijgen we veel leuke reacties op deze 
app! Mijn Ynformaasjes zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de schoolse zaken.  
We werkten samen met onze actieve OuderRaad om het  sinterklaasfeest en ook het komende kerstfeest 
vorm te geven. De opbrengst van de kerstfair gaat naar een goed doel dat U als ouders met ons kunt 
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bepalen. Er komt tijdens de kerstfair een goede-doelen-boom waar u uw goede doel in kunt hangen 
(kaartjes aanwezig) Het doel met de meeste stemmen wordt dan gekozen. 
 
Het leerlingenaantal is dit jaar iets gegroeid. Ik krijg vaak positieve feedback van nieuwe ouders die onze 
school vooruitstrevend vinden op het gebied van de meertaligheid en gelijkwaardigheid in de 
verschillende talentenklassen. We hopen ook volgend jaar deze trend voort te zetten. 
 
Ons team werkt met hart en ziel voor de kinderen van De Ark. Juf Tanja is wegens ziekteverlof tijdelijk niet 
aan het werk. Juf Wieke valt voor haar in. Soms wordt juf Wieke ondersteund door juf Korrie. Wij wensen 
juf Tanja beterschap.  
Juf Angela verwacht in 2020 een tweeling en juf Uilkje valt na de vakantie voor haar in. Wij wensen juf 
Angela een voorspoedige zwangerschap en veel geluk met haar baytjes. Juf Uilkje kan (doordat ze invalt in 
groep 5) niet meer op dinsdag in groep zes zijn: juf Ankie valt daar in totdat juf Angela weer terug komt. 
We zijn op De Ark gezegend dat we nog steeds alle vacatures met zulke goede leerkrachten op kunnen 
vullen. We hopen ook volgend jaar alle kinderen weer goed en fijn onderwijs te kunnen geven. 
 
We beseffen op De Ark dat we alleen maar goed kunnen werken in samenwerking met u als ouders.  
We zijn heel blij met onze geweldige betrokken en actieve OR-ouders. Onze betrokken MR-ouders denken 
mee in het beleid van de school en ook u allen bent als ouder iedere dag op de één of andere manier  
betrokken bij De Ark: 
 

Allemaal heel hartelijk bedankt! 
 
We werken allen samen in het belang van onze kinderen. Daarom zullen de kinderen ook in 2019 weer in 
het middelpunt staan. Ons motto blijft: Elk kind een passende koers! 
 
Website: Dit motto: Elk kind een passende koers, geven we komend jaar ook vorm op onze nieuwe 
website. (De vormgeving is in handen van Andrea van der Velde en Sjef van der Draai) 
 
Zie: Arkmakkum.degreiden.nl (nog in de maak…) 
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Andrea & Sjef 

 
Ik wens u gezegende kerstdagen: 

“Noflike Krist” 
“Merry Christmas!” 

 
Een fijne kersvakantie en tot in 2020! 

 
 

Greet Stulp 

ark@degreiden.nl 
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PCBO-Littenseradiel 

 

 
 

 
 

 
 

Nieuws van het College van 
Bestuur 

 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren 
we u voor de kerstvakantie, net als voor de 
zomervakantie, over een aantal ontwikkelingen 
binnen CBO De Greiden.  
 

RAAD VAN TOEZICHT 
Eind van dit jaar neemt de Raad van Toezicht 
afscheid van de laatste persoon 
die vanaf de oprichting van CBO 
De Greiden al toezichthoudend 
lid is. Jaap Tulp is ooit als bestuurslid  
van PCBO-Littenseradiel  
mee gegaan als lid van de Raad van Toezicht 
van CBO De Greiden. We zullen vanaf 2020 niet 
meer gebruik kunnen maken van zijn kennis en 
kunde op het gebied van kwaliteitsbeleid. We 
danken ook op deze plaats de heer Tulp voor 
zijn inzet voor de stichting.  
De portefeuille van Jaap Tulp wordt in 2020 
overgenomen door zittend lid en tevens vice-
voorzitter, de heer Johannes Dijkstra. 
 

MEIVAKANTIE 2021 wel 2 weken 
In de vorige “Nieuws van het bestuur” hebben 
we nog aangegeven dat we geen 2 weken 
meivakantie wilden plannen in 2020. Het eerste 
argument plakken we hieronder nog eens: 

Onduidelijkheid bij ouders wegnemen: 
Niet alle scholen hebben de 
mogelijkheid twee weken meivakantie 
te plannen. Voor gezinnen met kinderen 
op de basisschool en het voortgezet 
onderwijs en/of speciaal 
(basis)onderwijs roepen zulke verschillen 
vragen op en soms ook irritatie.  
 

Nu is men in een overleg tussen de scholen voor 
voortgezet onderwijs en de basisscholen tot de 
conclusie gekomen dat alle scholen in 2021, dus 
een jaar later, in principe 2 weken meivakantie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kunnen plannen. Het advies vanuit dat overleg 
is nu dan ook om in 2021, dus volgend 
schooljaar, 2 weken meivakantie te plannen, 
van 1 mei t/m 16 mei 2021. De 
Hemelvaartsvakantie valt daar dan meteen in. 
Alle scholen van CBO De Greiden conformeren 
zich aan dat advies.  

Omdat niet alle scholen dan meer genoeg eigen 
teamdagen konden inplannen, hebben we 
besloten de stichtingsdag een keer over te 
slaan. 
Kortom, we hopen dat alle scholen voor po en 
vo in Fryslân in 2021 twee weken meivakantie 
plannen. Als u dus kinderen hebt op meerdere 
schooltypes, dan zou het in 2021 minder 
onduidelijkheid moeten geven. 

 
AVG – PRIVACY Part IV 
In het afgelopen half jaar heeft men op de 
scholen een behoorlijke inspanning geleverd om 
de ICT zaken grondig te 
updaten. Alle computers  
hebben nu Windows 10 als 
besturingssysteem en Office 
365 is zover ingevoerd dat alle personeelsleden 
een nieuw emailadres hebben gekregen. 
Daarnaast belt elke school nu ‘over’ internet en 
de snelheid van internet is via Ziggo sterk 
verhoogd.  
 
De websites worden eveneens geüpgraded. Per 
1 januari a.s. zijn de nieuwe websites van de 
scholen en de stichting in de lucht. Ook deze 
upgrading vloeit mede voort uit de AVG-
wetgeving. Misbruik van websites is nu vrijwel 
uitgesloten.  
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KERST 2019   

 

Slot 2019 
De meeste jubilea, personeelswisselingen en 
andere personele zaken melden we hier niet 
omdat het op schoolniveau wel bekend is. Dit 
keer zijn er ook bovenschoolse veranderingen. 
Per 1 januari moet de stichting het stellen 
zonder Aafke Talsma (personeelsadministratie 
en regelen vervanging) en Coby Wille 
(dyslexiespecialist en kindercoach). Barbara 
Overwater volgt Aafke Talsma op. De vacature 
voor Coby Wille haar plaats zal in januari 
waarschijnlijk worden ingevuld.  
Dankzij de inzet van mensen als bijvoorbeeld 
(G)MR-lid, lid van de ouderraad, als invaller, als 
leerkracht, als vrijwilliger, als onderwijs-
assistent, als directie en alle andere mensen en 
organisaties rondom de scholen konden de 
scholen weer optimaal werken. Hierbij willen 
we iedereen die zich in 2019 voor de 
kinderen/school/stichting heeft ingezet, 
hartelijk bedanken en heel goede feestdagen  
toewensen. Als u ook komend jaar weer van 
de partij bent, dan graag tot volgend jaar! 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
 
 
Dirk Kroes en Albert Faber 
College van Bestuur 
 
 

 

 
 

 

 
  


