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Kerst 

Het Feest 

Van Liefde en ook samen-zijn 

Het feest waarbij gezongen 

Blij en fijn  

en ook verdriet en zorg mag zijn 

Te mogen weten dat het Jezus-Kind  zo klein 

uiteindelijk alles overwon 

Liefde is en blijft  

De Bron 
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Kerstfeest vieren temidden van onzekere tijden. Een tijd met veel vragen en soms verdriet en 
zorg…  

Zo was de tijd toen Jezus werd geboren. Ook Jozef en Maria hadden het niet gemakkelijk. Er 
waren veel verschillen: arm en rijk, gezond en ziek, eenvoudig en complex: de herders, de wijzen, 
de engelen. En toch… ze zagen allemaal hetzelfde: de liefde van Het Kind. Deze liefde is en blijft 
verbindend. Zo ook onze liefde voor de kinderen van De Ark, uw kind, onze kinderen. Wij gaan 
voor hen, samen voor hen allemaal! Soms lijkt alles voor de wind te gaan, en soms hebben we 
tegenwind. 
Deze herfst zijn we geschrokken van de ziekte van juf Marije. En ook: na de schrik is er gelukkig 
weer hoop en behandeling door de specialisten in deze tijd. Wij wensen juf Marije en iedereen 
die ziek is van harte beterschap. 
 
Zo kijken we terug en ook vooruit: na het Kerstfeest (de geboorte) komt het Paasfeest (de 
opstanding, de vernieuwing).  
 
Ik wens u vanuit De Ark gezegende kerstdagen en een liefdevol 2023. 
Laten we maar goed op elkaar passen en van het goede genieten.  
 

Greet Stulp 
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Terugblik op de afgelopen vier maanden: 

 
Liefde en gelijkwaardigheid: deze kernwaarden golden afgelopen maanden en gelden ook bij het 
komende 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. Wederzijds respect is een basiswoord in De Ark. 
 
Elk kind een passende koers:  
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 namelijk 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. Het belangrijkste is dat we het samen doen. 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 met de intentie  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 vervolgens gaan uitleggen. 
 
De talentenklassen: We hebben op woensdagmorgen nu vier speciale groepen op De Ark. In onze 
talentenklas: klusgroep; leren door doen:  zien we nog steeds de handige en praktisch ingestelde 
kinderen.  Onder leiding van juf Petra en juf Johanna hebben ze techniek en kook-bakles. De kinderen 
houden een portfolio bij waarin staat wat ze bereikt hebben en hoe dat is gegaan. Er komt regelmatig 
bezoek van andere scholen (ook uit andere regio’s) om te kijken hoe we dde klusklas op De Ark 
vormgeven. Mooi om te zien dat andere scholen het ook normaal gaan vinden dat kinderen verschillend 
zijn en dat we hen onderwijs kunnen bieden wat bij hen past. 
In onze andere talentenklas: de plusklas (leren leren) leren de kinderen op een meer 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) weer 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.  
In de sportklas onder leiding van juf Selma, leren de kinderen de zin van sport. Waarom er regels zijn en 
nog veel meer. Hier is ook het onderwerp burgerschapsvorming op zijn plek. 
 
 

 
 

 
Ontwikkeling door het benutten van elkaars talenten: 
Ook dit jaar vergaderen we volgens “scrum”. In “scrum’”  pakken we steeds een nieuw onderwerp waarbij 
steeds een andere expert (talent) de inspiratie geeft en de rest van het team gaat oefenen met de 
uitvoering van de nieuwe kennis in de groep. Het team ontwikkelt zich op deze manier continu door. We 
hebben gelukkig binnen het team veel specialisaties/ talenten. 
Meester Gerben is cultuurbegeleider, hij organiseert samen met mij en met KEK (Kultuer Edukaasje me 
kwaliteit) de inspiratiedag voor de leerkrachten en de talentendag voor de kinderen. 
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Juf Martine en juf Marlies volgden de opleiding voor Specialist Jonge Kind. Zij onderzoeken de laatste 
ontwikkelingen in verband met bewegen/motoriek en ontwikkelen van kleuters. 
Juf Marije is Autisme (ASS) specialist en zij startte dit schooljaar met een update voor het team: hoe 
zorgen we dat we een ASS vriendelijke school blijven? 
Juf Ans is de rekenspecialist en met haar leerden we hoe we nog betere  rekengesprekken kunnen voeren. 
Ikzelf (als voorheen kindercoach) leidde een scrum over het geven van feedback, feedforward en feedup 
aan kinderen.  
Juf Uikje is taalspecialist, zij verzorgt komend voorjaar een sprint (scrum) over taal, zodat we weer een 
update krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van taal-lezen en spelling. Juf Tanja, leerde 
alles over het leren lezen en heeft op dat gebied veel expertise die ze regelmatig  deelt met andere 
scholen. 
Zoals u ziet blijven we een lerende school en leren steeds weer van en met elkaar om onze kennis en 
kunde up-to-date te houden. 
 
Het team: 
Juf Audrey heeft afscheid genomen. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe baan als directeur-
bestuurder voor passend onderwijs VO in Emmeloord. We zullen Audrey’s talenten missen (we stuurden u 
al een “Audrey-special” met veel van haar talenten). Gelukkig volgt Johanna Bolhuis haar op. We zijn nu al 
blij met Johanna’s ideëen en kennis. Ze heeft bevoorbeeld al de responstraining voor groep 8 geregeld. 
Juf Marije werd ziek en plosteling moest er vervanging komen voor groep 7. Best een opgave in deze tijd. 
Als eerste vervanging was de inval-juf van de Greiden (juf Anje) zo lief al haar uren voor de Ark te 
reserveren. Zo kreeg De Ark even de tijd om de vervanging structureel goed te regelen. Onze flexibele Juf 
Harmke heeft haar passie: “de doeklas” opgeven, zij werkt nu weer met plezier in groep 7 (woensdag) en 
op  donderdag in groep 6. Juf Doutzen werkte twee dagen in de Ark en één dag als kindercoach en juf 
Angela werken nu allebeiden een dag extra. Juf Grietje start naast de plusklas (leren leren) op maandag in 
groep 7. Dankzij deze flexibele inzet van deze fijne collega’s kunnen we de vervanging voor Marije met 
eigen mensen structureel inzetten. Door hen kunnen we contunuiteit aan de kinderen bieden. Ik ben hier 
heel dankbaar voor.  
Juf Andrea is leerkrachtondersteuner geworden en zij geeft zo nu en dan ook lessen naast haar andere 
begeleidende rollen. Juf Selma verzorgt met haar kennis van sport de sportklas op woensdag. Meester 
Carlos begeleidt kinderen en is buiten de school regelmatig bij de sportuitvoeringen van de kinderen te 
vinden. Juf Minke ondersteunt de kleuterjuffen op alle mogelijke manieren. 
Juf Rennie heeft de taken van Jannie (gepensioneerd concierge) overgenomen en zorgt voor warmte 
(koffie enzo) en gastvrijheid in de Ark. Juf Minke en Rennie zorgen er daarnaast voor dat onze school altijd 
fris en schoon is. 
Wat ben ik gezegend met zo’n geweldig team! 
 
Interieur en schoolplein 
De afgelopen periode hielp mijn collega Linda de Boer met zaken als beheer, schoolplein, interieur en  
duurzaamheid.  
We hebben dit half jaar mooie processen doorgemaakt met als resultaat: een plan voor het renoveren en 
herstellen van het schoolplein en vernieuwing van het interieur in de gemeenschappelijke ruimtes. Beide 
projecten zullen in de eerste helft van 2023 uitgevoerd worden. 
Van de ondernemersvereniging van Makkum kregen we een gift van 2000 euro waar we een prachtige 
houten ontmoetings boom laten maken, die een belangrijke plaatst zal innemen op onze nieuwe leerplein. 
Zoals we gewend zijn vanuit het verleden ondersteunt en adviseert onze interieurstyliste Natalie Postma 
(van Nest Home & Styling) ons. Wat heeft ze weer een goede ideëen. Samen met een werkgroepje van 
teamleden  heeft het plan vormgekregen. In het voorjaar wordt onze Ark nog veel mooier! 
Onze mooie school ziet er in deze tijd ook al, door hulp van de creatieve OR,  super gezellig uit. Elk 
jaargetijde en speciaal feest is als thema terug te vinden in de grote zaal. (Na de renovatie heet dit ons 
leerplein). Elke keer ben ik weer verbaasd hoe professioneel de ruimtes versierd worden in het passende 
thema. We krijgen hierdoor vaak complimenten van bezoekers. 



Kerstkrant 2022  CBO De Greiden & CBS De Ark 

 

 
Het team en ouders van de Ark zijn net als de kinderen onderling verschillend. Het is fijn dat deze 
verschillende talenten gekoppeld en ingezet worden voor de kinderen, uw kind. Respect is het basiswoord 
waar we vanuit handelen. 
 
Duurzaamheid:  

• We kregen afgelopen tijd ledverlichting. Naast dat het mooi helder licht is en strak staat, bespaart 
dit ons in de kosten. 

• De verwarmingsbuizen onder de vloer zijn door Van der Pol (installatiebedrijf)  extra geisoleerd. 
Dit scheelt ons in gebruik van gas.  

• Het komend half jaar worden er zonnepanelen geplaatst op het dak van De Ark. De offertes zijn 
onlangs goed gekeurd. 
 

Samenwerking met de andere scholen 
We werken momenteel samen met de gemeente en de twee andere basisscholen en Kids First  in 
Makkum aan een ouderavond voor ouders van peuters-kleuters. Het is fijn dat dit in een goede sfeer 
gebeurt. Van samenwerken worden we allemaal sterker. Dit past dan ook weer heel goed bij de visie van 
De Ark. 
 
Informatievoorziening: 

• De klasbord ouderapp 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.  

• De Kerstkrant en de zomerkrant doen verslag van het afgelopen half jaar.  
 

Het belangrijkste is dat u weet dat u de leerkracht altijd mag benaderen als u zorgen hebt over uw kind, of 
als u vragen hebt. Soms ontstaan misverstanden heel snel, maar zijn ze over het algemeen met een 
gesprekje ook zomaar weer opgelost. Mijn telefoonnummer staat onder de ynformaasjes en ben dus 
gemakkelijk te bereiken. Op De Ark houden we van samenwerken en korte lijntjes. 
 
De ouderraad en de Medenzeggenschaps Raad:  
 
Dank voor alles aan de enthousiaste en creatieve OR: 

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

Momenteel is  juf Angela  de contactpersoon. Na de zomervakantie stoppen Nynke, Grietje en 
Willy. Gelukkig blijven er weer veel gemotiveerde creatieve ouders bij: 

- Rianne Kooistra 
- Mirjam Oosterveld 
- Mariska Haakma 

 
De Medezeggensschapsraad ( 3 ouders en  3 leerkrachten) denkt mee over de te volgen koers 
van De Ark. 
 
 

• Besluit van de MR: 
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Samen met de MR is besloten dat ik alleen nog mails doorstuur die: 
- te maken hebben met onze identiteit (bijvoorbeeld berichten van de kerk of clubs),  
- mails van Makkum voor algemeen belang: bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas.  
- En natuurlijk schoolgerelateerde zaken zoals scholen-voetbal/kaatsen e.d. 

Alle andere zaken stuur ik niet meer door, want het wordt zo langzamerhand teveel. Dan zien we 
door de bomen het bos niet meer. 
 
Nadat Jannie Kooistra ons in januari (na haar termijn) gaat verlaten komt een nieuw MR-lid bij: 
Wietske Huisken. Ik ben blij dat de MR dan weer volltallig mee kan/wil helpen om samen te 
koersen op de toekomst van onze mooie Ark. 
 
De leden van de MR in 2023: 
Ans Pieters (voorzitter) 
Angela Adema 
Tanja van der Logt 
Wietske Huisken 
Femke Gietema 
Dafne Vingerhoets 
 

Zie: Arkmakkum.degreiden.nl  

 
 
 

Elk kind een passende koers: 

Ons team, dat betekent iedereen op De Ark, werkt met hart en ziel voor de kinderen van De Ark.  
We beseffen op De Ark dat we alleen maar goed kunnen werken in samenwerking met u als 
ouders. We zijn heel blij met onze betrokken en actieve OR-ouders en onze kundige MR-ouders 
die mee denken in het beleid van de school. Ook u allen 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. Dit was het afgelopen jaar zo en dit is ook mijn wens voor 
het nieuwe jaar. 

 

 

Ik wens u Gezegende Kerstdagen: 
“Noflike Kryst” 

“Merry Christmas!” 
 

Een fijne kerstvakantie en tot in 2023! 
 

Greet Stulp 
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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.  

 
STUDIEDAG/LUSTRUMVIERING 
Op maandag 3 oktober jl. hebben we het 
feit gevierd dat we 10 jaar geleden zijn 
ontstaan uit 2 verenigingen, namelijk CBO 
Wûnseradiel en PCBO-Littenseradiel. Door 
Corona konden we niet vlak bij de 
fusiedatum (1-1-2012) een feest plannen, 
vandaar dat dit heuglijke feit is 
gecombineerd met de  studiedag. Wellicht 
is dit het laatste lustrum van CBO De 
Greiden… Zie volgende punt. 

 
SAMENWERKING, ONDERZOEK FUSIE 
MET PALLUDARA 
Zoals u al voor de herfstvakantie heeft 
vernomen middels een eerste Nieuwsbrief, 
zijn CBO De Greiden en Palludara een 
onderzoek begonnen naar een fusie. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan 
de concept-eindrapportages van 
verschillende werkgroepen. Op maandag 19 
december a.s. zal de stuurgroep deze voor 
het eerst bespreken. De stuurgroep neemt  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deze input mee bij het opstellen van de 
fusierapportage. 

 
ONDERWIJS AAN KINDEREN UIT 
ANDERE LANDEN, o.a. OEKRAÏNE 
Op een aantal scholen staan kinderen 
ingeschreven die oorspronkelijk uit andere 
landen komen. Soms komen dergelijke 
kinderen pas naar onze school als ze een 
poosje, vaak een jaar, naar de Taalklas zijn 
geweest. Vanwege de grote toestroom van 
leerlingen uit Oekraïne hebben we in de 
regio met andere besturen samengewerkt 
om de bemensing van die Taalklas rond te 
krijgen. Ook een paar leerkrachten van onze 
stichting waren bereid hierbij te helpen. 
Dank daarvoor. 
 

TOT SLOT 
Namens alle medewerkers van het 
Onderwijsbureau wensen we u gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig en leerzaam 
2023. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Dirk Kroes en Albert Faber 
College van Bestuur 
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