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Kerst 

Heel raar 

          Alweer een jaar 

Van afstand houden 

 En toch houden van elkaar 

Die liefde blijft gedeeld 

 

 Afstand 

heeft bij 

          Het Kind nooit 

een rol gespeeld 
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Dit hadden we niet gedacht: opnieuw een lock-down, eerder kerstvakantie en na de 
kerstvakantie weer misschien een week onderwijs op afstand. Wat vraagt dit weer veel van de 
kinderen, van u als ouders en ook van de leerkrachten.  
Kerstfeest vieren midden in deze onzekere tijden. Een tijd met veel vragen, veel verdriet, veel 
meningen…  
Zo was ook de tijd toen Jezus werd geboren. Jozef en Maria, de herders, de wijzen en de engelen, 
zo verschillend en tegelijke tijd zien ze allemaal hetzelfde: de Liefde van Het Kind. Deze liefde is 
verbindend, zo ook onze liefde voor de kinderen van De Ark, uw kind, onze kinderen. Zo is deze 
tijd toch weer een tijd van samen oplossen en samenwerken! 
Én zoals altijd kijken we weer vooruit: na het kerstfeest (de geboorte) komt het paasfeest (de 
opstanding, de vernieuwing). Wij hopen dat feest in het voorjaar samen te vieren en veel zorgen 
achter ons te laten. 
 
Afgelopen maanden volgden we de protocollen van de PO-raad (dit doen we Greiden-breed). 
Sommige kinderen moesten tien dagen in quarantaine of na vijf dagen een test doen. Groep 7 en 
8 moesten in quarantaine. Bij alle besluiten volgden we de adviezen van de GGD. We gaven 
huiswerk via schriftjes en boeken en ook via “teams” (middels de chromebooks of eigen 
computer). Vorig jaar bleek dat we na de lock-down nauwelijks achterstanden hadden 
opgelopen. Een groot compliment voor u, de kinderen en onze leerkrachten! Ik heb er dan ook 
vertrouwen in dat het ook nu goed zal komen. 
We gaan ervoor! 
 
Vanuit De Ark wens ik u allen gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol 2022. 
Laten we (en verschillend mogen we zijn) maar goed op elkaar passen en van het goede genieten.  
 

Greet Stulp 
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Terugblik op de afgelopen vier maanden: 
 
 

Elk kind een passende koers: 
 

Liefde en gelijkwaardigheid: vorige week vierden we ons kerstfeest. Hier geloven we in. Bij de 
geboorte van Jezus werd niemand buitengesloten, iedereen hoorde erbij! Het is het feest van alle 
mensen en van hoop voor de toekomst. Vooruitkijkend: In het voorjaar vieren we opnieuw het 
talentenfeest. Zodat ieder kind steeds mag weten: Ik mag er zijn.  

 

Talentenklassen op woensdag: 
We startten na de zomervakantie weer met verrijkingsonderwijs: de talentenklassen…  helaas 
stopte dit eind november omdat de groepen clusters moesten werken. We hopen in het nieuwe 
jaar dit weer op te pakken.  
 

- In onze talentenklas: de sportklas, geeft juf Selma les. De kinderen mogen zich voor een 
module van vier woensdagochtenden inschrijven. Ze leren daar veel over sport, maar ook 
over afstanden en over van perspectief wisselen (scheidsrechter en/of speler). Ze leren 
het belang van regels, omgaan met elkaar en nog veel meer belangrijke zaken.  

- In de klusgroep zien we nog steeds de handige en praktisch ingestelde kinderen.  Onder 
leiding van juf Petra hebben ze techniek en maken ze lekkere gerechten. De kinderen 
houden een portfolio bij waarbij ze hun gehaalde doelen noteren en waarin ze aangeven 
aan welke doelen ze werken. Er komt regelmatig bezoek van andere scholen (ook uit 
andere regio’s) om te kijken hoe we de talentenklassen op De Ark vormgeven. Mooi om 
te zien dat andere scholen het ook normaal gaan vinden dat kinderen verschillend zijn en 
dat we de kinderen onderwijs 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 
Jourica (juf Grietje is nog ziek) beter tot leren. Ook deze groep is een succes.  

- Meester Gerben is dit jaar met de cultuurklas verder gegaan. 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. Creativiteit ten top! 

- Juf Harmke begeleidt de kinderen in de “doe-klas”: Deze kinderen leren het best door 
heel korte lesjes en door veel praktisch bezig te zijn (echte doeners). We werken veel met 
ideeën van onze creatieve juf Audrey. 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.  
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Het team:  
Het team ontwikkelt zich continu door. Juf Martine is nu, evenals juf Marlies ‘Specialist Jonge 
Kind’. Meester Carlos en juf Selma zijn gediplomeerd onderwijsassitenten.  
Één van onze speerpunten is aandacht voor een auti-vriendelijke omgeving: Juf Marije studeert 
dit schooljaar voor autisme-expert. Juf Martine en juf Marlies doen een cursus over ‘autisme bij 
kleuters’. Veel collega’s volgen de workshop ’punthoofden bij autisme’ door ‘Geef me de vijf’.  
Verder doen we veel cursussen en opleidingen over onderweerpen waar onze interesse naar 
uitgaat: Juf Harmke, juf Uilkje, juf Marlies, juf Angela, meester Gerben en ik volgen verschillende 
online nascholings-cursussen. Ikzelf rondde daarnaast de opleiding ‘Systeem-dynamieken in 
organisaties’ af. Juf Audrey richt zich op buiten (natuur) onderwijs. Juf Tanja verdiept zich in 
‘spelend leren’. Juf Doutzen leert kindertekeningen lezen en betekenisgeven. Juf Ans gaf ons al 
weer een booster met de rekeninstructies (zij doet nascholing op het gebied van rekenen). Juf 
Uilkje en Juf Tanja gaven een SCRUM (manier van vergaderen en samen leren) over technisch 
lezen.  
 
Zoals u ziet, we blijven een lerende school en proberen onszelf steeds te verbeteren. We delen 
onze kennis zodat De Ark als geheel steeds beter wordt.  
Juf Audrey is al 25 jaar werkzaam in het onderwijs en inspireert ons vaak met haar ervaring. Het 
feest voor dit jubileum hopen we na de corona-beperkingen te vieren.  
Onze gezamenlijke studiedag stond in het teken van verbinding. Een externe coach begeleidde 
ons naar nieuwe inzichten. Wij geloven in verschillende talenten van kinderen en leerkrachten.  
 
Gedrag: 
We leerden daarnaast niet te snel een oordeel te hebben over het gedrag van kinderen. Alle 
gedrag heeft immers een oorzaak, als we dat begrijpen kunnen we soms met simpele 
aanpassingen in de omgeving, gedrag sturen. Het ene kind heeft wat meer hulp nodig dan het 
andere.  
De leerkrachten en ouders zijn  ook verschillend. Het is fijn dat verschillen er mogen zijn en dat 
talenten gekoppeld worden. Respect is steeds het basiswoord waar vanuit we handelen. 
 
Taal/lezen: 
We legden afgelopen tijd de nadruk op het technisch lezen. Na de focus op technisch lezen zou 
het buitenonderwijs een plekje krijgen. Helaas kwamen toen de beperkingen al weer en hebben 
we deze inspiratie sessie van juf Audrey uitgesteld. Ook de scrum over geschreven taal (door juf 
Uilkje en juf Ans) werd uitgesteld. 
 
Rekenen: 
We hebben een nieuwe (moderne) methode voor rekenen aangeschaft: ‘De wereld van getallen’. 
Deze methode bevalt zeer goed. Voorgaande jaren vernieuwden we de taal en spellingsmethode 
(Staal) en de zaakvakken (zaken van Zwijser). We gebruiken deze moderne methodes als 
inspiratie en passen onze lessen aan voor wat nodig is voor de kinderen.  
 
Innovatie: We werken nu in groep 6,7,8 met chromebooks via Prowise GO. Prowise GO is een 
moderne online leeromgeving met veel mogelijkheden. Het geeft ons o.a. toegang tot de 
adaptieve leerprogramma's voor de leerlingen. We kunnen dan meer op maat les geven en bij 
thuisonderwijs de kinderen beter volgen. 
Dit bevalt zeer goed. We schaffen in het nieuwe jaar ook chromebooks aan voor groep 3, 4 en 5 
en we zullen meer in de cloud gaan werken (Office 365).  
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De chromebooks blijken zeer praktisch, daarnaast wordt er ook op paier gewerkt.. We doseren 
ons aanbod en blijven naar balans zoeken tussen digitaal en fysiek leren. 
 
AVG: Alle leerkrachten hebben een certificaat voor AVG gehaald.  
 
Communicatie:  
De klassenapp van iedere groep houdt u ook in 2022 van de dagelijkse zaken in de klas op de 
hoogte.  (U kunt de inlog-code van de leerkracht krijgen, deze kan u ook helpen het te installeren) 
Wat krijgen we veel leuke reacties op deze app! Mijn Ynformaasjes zorgen ervoor dat u op de 
hoogte blijft van de schoolse zaken van de hele school. De kerstkrant en de zomerkrant doen 
verslag van het voorgaande half jaar. Het jaarverslag komt aan het eind van het schooljaar en ligt 
ter inzage op school. 
 
Het leerlingenaantal is dit jaar  ongeveer hetzelfde gebleven. Ik krijg vaak positieve feedback van 
nieuwe ouders die onze school vooruitstrevend vinden op het gebied van de meertaligheid en op 
het gebied van gelijkwaardigheid van alle kinderen Dit komt o.a. tot uiting door de aanwezigheid 
van de verschillende talentenklassen. We hopen ook volgend jaar deze trend voort te zetten. 
 
De ouderrraad 
We werkten samen met onze actieve OuderRaad (OR) om het  Sinterklaasfeest en ook het  
kerstfeest vorm te geven.  Het Sinterklaasfeest was een enorm succes mede door onze eigen 
‘echte’ Sinterklaas en de geweldige Pieten. We deelden hen ’s morgens even met de Populier. 
Dat was een voorbeeld van goede samenwerking waar we blij mee zijn. 
Het kerstfeest vierden we zonder ouders vanwege de corona maatregelingen. Toch werd het een 
fijn en religieus feest voor de kinderen.  De zaal werd beide keren creatief versierd (een werkplek 
voor de Sint en een stal bij kerst) , de chocolade melk werd klaargemaakt en de kerstkransjes 
coronaproof ingekocht. De luizen controles gingen (ook coronaproof) wel door. Het fruit (van ons 
fruitproject) dat al ingekocht werd, wordt tijdens de lockdown naar de voedselbank gebracht. 
Dank voor de enorme inzet van de enthousiaste en creatieve OR, we gaan in 2022 opnieuw voor 
deze super samenwerking.  
De OR bestaat uit:  

- Willy Hoekstra (voorzitter) 
- Nynke Elgersma 
- Grietje de Haan 
- Tessie de Witte 
- Willeke Galema 
- Jitske Brouwer 

Juf Marije en juf Angela zijn de contactpersonen. 
 
DE MR 
De Medezeggensschapsraad (3 ouders en  3 leerkrachten) denkt mee over de te volgen koers van 
De Ark. Afgelopen tijd sloot Femke Gietema aan. Femke heeft het algemeen MR-reglement 
opnieuw uitgewerkt en ook het huishoudelijk reglement van de MR aangepast (zie website). We 
zijn nu weer up-to-date. Nadat Hilde Doedel ons in januari (na haar termijn) gaat verlaten komt 
Dafne Vingerhoets er bij. Bedankt Hilde en welkom Dafne! Juf Doutsen wordt de komende jaren 
vervangen door juf Tanja. Ik ben blij dat de MR weer volltallig mee kan/wil helpen om samen te 
koersen op de toekomst van onze mooie Ark. 
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De leden van de MR zijn vanaf januari: 
- Ans Pieters (voorzitter) 
- Angela Adema 
- Tanja van der Logt 
- Jannie Kooistra 
- Femke Gietema 
- Dafne Vingerhoets 

 
Beheer:  
Van der Pol is nu onze installateur. Dit bedrijf vernieuwde en paste onze verwarming aan. 
Onze ventilatiebakken vallen ook onder zijn beheer. 
 
Internet:  
In de kerstvakantie wordt de hele bekabeling (in het plafond) opnieuw aangelegd. Alle groepen 
krijgen een accesspoint. We hopen zo de voorwaarden voor goed onderwijs te optimaliseren. 
 
Samen: 
Iedereen op De Ark, werkt met hart en ziel voor de kinderen van De Ark.  
We beseffen dat het alleen maar goed  kan gaan in samenwerking met u als ouders. We zijn heel 
blij met onze actieve OR-ouders en onze kundige MR-ouders. Ook u bent als ouder iedere dag op 
de één of andere manier via uw kind betrokken bij De Ark. We helpen en ondersteunen elkaar 
met onze talenten en mogen zijn zoals we zijn. 
 

Allemaal heel hartelijk bedankt! 
 

 
Tot zover onze update van het afgelopen half jaar. 
Ook in 2022 zullen de kinderen weer in het middelpunt staan. Ons motto blijft: Elk kind een 
passende koers! 
 
Website: arkmakkum.degreiden.nl, email: ark@degreiden.nl,  

 

 

 

Ik wens u Gezegende Kerstdagen: 
“Noflike Kryst” 

“Merry Christmas!” 
 

Een fijne kerstvakantie en tot in 2022! 
 

Greet Stulp 
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