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Voorwoord
Scholen met de Bijbel hebben enkel zin als 
Jezus Christus centraal staat. Opvoeding 
en onderwijs in en met de Bijbel is cruciaal 
voor onze kinderen. Dit gebeurde ook met 
Jezus. Hoe leefde Jezus en hoe werd Hij 
onderwezen? 
Hij had zijn cultuur, thuissituatie en ‘oplei-
ding’ mee. Joodse jongens gingen naar de 
synagoge vanaf de leeftijd van 5 jaar om de 
Hebreeuwse Bijbel te leren kennen. Vanaf 
10 jaar kregen ze onderwijs in de traditi-
onele wet, de Mishna, een onderdeel van 
de Talmoed. Vanaf het dertiende levensjaar 
was een jongen gebonden aan de Gebo-
den en vanaf hun vijftiende bestudeerden 
ze de hele Talmoed. We kunnen Jezus’ 
deelname hieraan veronderstellen. 
In ieder geval was Jezus ‘eigen’ met de sy-
nagoge, dat weten we. En Jezus nam toe in 
wijsheid en kennis. Jezus kende en ‘leefde’ 
de schriften en gaf op Zijn beurt onderwijs 
aan velen en dit alles in het licht van Gods 
Koninkrijk.
Wat een geweldig voorbeeld. We hebben 
nog veel te leren van Hem, nietwaar?  

Positief getuigenis 

Als we met de klas op stap gaan proberen 
we steeds een positief getuigenis te geven. 
Blijkbaar valt het op hoe correct en gedis-
ciplineerd onze leerlingen zijn! Als dat niet 
positief is! Het is heus geen alleenstaand 
feit, we worden als school duidelijk ge-
waardeerd voor de aanpak met de kinde-
ren. De kinderen verdienen ok een pluim en 
dat heb ik hen ook gegeven.

Zie hieronder de bemoediging nadat het 
5°lj olv juf Daisy op uitstap is geweest naar 
boer Jan.

“Ik wil nog eens mijn dank en bewonde-
ring uitspreken voor jouw klas.
Het respect en de discipline van uw leerlin-
gen viel mij direct op, als ik eens mag ver-
gelijken met andere scholen tenminste…”

Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk
De ARK: tel. 056 240 440    www.smdb-ark.be  -  E-mail: info@smdb-ark.be 

Mijn Oogappel : tel. 056 240 448   www.mijnoogappel.be  -  E-mail: info@mijnoogappel.be

Hier wat meer uitleg over onze nieuws-
brief. 
Vanaf dit schooljaar hebben we een iet-
wat andere opzet voor het maken van de 
nieuwsbrief. De leerlingen van het 4de, 5de 
en 6de leerjaar helpen nu mee. Hoe gaat dit 
alles in zijn werk?
Er is een schema opgesteld waarbij alle 
leerkrachten, leerlingen van het 4de, 5de en 
6de lj en derden zoals leesmama’s, kriebel-
mama’s, vrijwilligers, buschauffeurs, … aan 
het woord komen. Er zijn een aantal kinde-
ren aangesteld van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar die verantwoordelijk zijn om be-
paalde personen aan te spreken en hen  te 
vragen of ze een artikel willen schrijven. Alle 
artikels en foto’s worden verzameld door 
juf Hanna. Mr Régis zorgt voor de verdere 
lay-out en verdeling.

De nieuwsbrief zal normaal gezien twee-
maandelijks verschijnen en meegegeven 
worden met de kinderen.

Juf Hanna

Leerlingenparticipatie

Kalender
24/10
directieoverleg met alle directies van de 7 
Vlaamse Scholen met de Bijbel.

28/10
huwelijk juf Ruth (met Scott). Ruth is leer-
kracht van Mijn Oogappel.

1/11 tem 5/11
herfstvakantie

6/11 tem 10/11
sportweek voor het 5°lj

7/11
dag van vasten en gebed voor wie wenst 
mee te doen.

American games 5°+6°lj

8/11
veldloop in Kortrijk in St.Paulus

13/11
vrijaf wegens studiedag voor alle Scholen 
met de Bijbel

20/11
bestuursvergadering om 19.45u.

21/11
info voor leerlingen 6°lj (tijdens klasuren)  
mbt overstap naar secundair.

21/11
grootouderfeest bij de kleuters.

22/11
directieoverleg in Mechelen

23/11
oudercontact 6°lj ivm overgang naar se-
cundair. Ouders worden verwacht om 
19.45 u.

25/11
Vlaamse Timotheusdag in de Ark.

11/12
bestuursvergadering om 19.45u.

13/12
directieoverleg in Mechelen.

19/12
oudercontact in kleuter èn lager.

22/12
kerstviering

23/12 tem 7/01
kerstvakantie
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4e leerjaar 

Donderdag 28 september bezochten 
we “De school van toen” in Gent.

In het gebouw, dat dateert uit het jaar 1901, 
bevinden zich oude schatten die te maken 
hebben met het spelen en het naar school 
gaan vroeger. Met vroeger bedoel ik zo’n 
50 a 100 jaar geleden. In elke klas staan er 
uitstalkastjes met oude breekbare of deli-
cate spulletjes zoals inktpotten , griffels, lei, 
oude boekentassen, leesplankjes, weeg-

schalen, oud speelgoed, wandplaten ,...  
De spullen die minder breekbaar zijn staan 
zo in de klassen uitgestald.
Eén klas is ingericht zoals het vroeger was: 
hoge banken , de lessenaar van de meester 
op een katheder, op de banken een grif-
fel en lei , een kachel achterin de klas, stof-
jassen aan de kapstok, klompen tegen de 
muur, ... 
Eerst mochten de leerlingen op zoektocht 
door het museum. Later vertelde onze gids 
ons over hoe een school eruit zag, de 
soorten straffen die men kreeg en welke 
materialen er toen bestonden en hoe de 
meester les gaf.

Enkele leerlingen mochten ook “aan den 
lijve “ ondervinden hoe het er vroeger aan 
toe ging.

Zo kreeg Elizabeth de ezelsoren opgezet, 
Logan mocht een zwarte stofjas dragen ter-
wijl Annelore en Wouter klompen aan hun 

voeten kregen. 
Het was een fijne uitstap waar we heel wat 
dingen in het echt zagen waarover we eer-
der hadden geleerd!

Juf Nancy

Terug naar “school van toen.”

5e leerjaar 

Twee leerlingen vertellen over hun erva-
ring bij de boer en de boerin.

Het 5e leerjaar is op 2 oktober naar een 
boer en een boerin geweest.
Het was een boer die alleen maar koeien 
en stieren had.
Elke koe had een nummer aan zijn oor han-
gen.
Wat we hebben geleerd:
Wanneer een koe geboren wordt, worden 
de horens eraf gezaagd.
Sommige koeien hebben een bakje aan hun 
nek hangen.
Dat is om te weten welk nummer de koe 
heeft om bv. als hij gaat eten dan ziet de 
computer dat en kan hij weten hoeveel de 
koe al heeft gegeten. Het was heel leerrijk. 

Carina Van Maelsaeke (5e leerjaar) .

Op 2 oktober zijn we met het 5 de leerjaar 
naar de boer geweest.
En daar wil ik wat over vertellen. We heb-
ben gewandeld tot bij de boerderij van 
Paul en Hilde.
Daar hebben we de koeien eten gegeven 
en ze naar buitengedreven.

We hebben ook 2 drachtige koeien gezien 
en 2 kalfjes. Er was ook een hele lieve
stier, maar hij was gehandicapt en we heb-
ben twee bieten gekregen. 
Daarna zijn we naar ‘de Libel’ geweest een 
monument dat opgericht is om de streek 
groener  te maken zodanig dat we de libel 
weer meer te zien krijgen. Vanaf daar zijn 
we terug naar school gewandeld. Bij een 
speeltuin zijn we gestopt en hebben we 
karnemelk met frambozen gekregen. Het 
was een vermoeiende, maar fijne dag ge-
weest 

Ruth Sintobin (5de leerjaar).

Twee leerlingen vertellen over hun ervaring bij de boer en de boerin.

4

5
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1e kleuterklas

In de maand september zijn we naar de 
boomgaard van Jos en Lies Van Nes ge-
weest.

Het was een hele ervaring voor de eerste 
kleuterklas. We gingen er samen naartoe 
met de bus.
Toen we aankwamen mochten we rond-
wandelen in de boomgaard. We merkten 
dat er enkele oude bomen stonden, maar  

heel wat jonge, nieuwe boompjes. Er ston-
den perenbomen, notenbomen, …
De kleuters mochten ook de boomstam-
men meten. We merkten dat ze er niet al-
leen rond konden met hun armpjes. De juf 
kon er wel rond en de kleuters slaagden er 
ook in als ze met 2 rond de boom ston-
den.
Na het verkennen van de boomgaard ont-
dekten de kleuters nog iets leuk.

Een schommel, maar niet zomaar een 
schommel ... Een autoband aan een boom !
Dat was natuurlijk heel leuk!

Na dit alles kregen we nog lekkere noten, 
peren en perensap.
Het was een uitstap om nooit meer te ver-
geten.

Juf Hanna

Naar de boomgaard

• Dank voor de 2 nieuwe bussen.

• Dank omdat we kinderen mogen    
opvoeden met Bijbelse waarden en 
normen! Zij hebben er zo’n nood 
maar ook deugd aan.

• Dank voor de unieke samenwerking  
tussen de Ark en Mijn Oogappel.

• Bid voor veilige schoolritten.

• Gebedspunt: er is nood aan een 
vrijwillige medewerker voor de 
donderdag om op te dienen, af te 
wassen,…

• Bid voor de onderstaande activitei-
ten: zie kalender.

Gebeds- en
dankpunten

Leesmama’s
Dinsdagmorgen. De bel gaat.

Net als alle kinderen van de lagere klassen, 
ga ik samen met de andere leesmama’s de 
trappen op. Om 9 uur word ik namelijk ver-
wacht in het derde leerjaar.
Nadat de leeskapitein alle leesboekjes en  
-blaadjes heeft gehaald in de computerklas 
en alles is uitgedeeld, kunnen we van start 
gaan. Dit keer wordt gewerkt rond moeilijke 
woorden eindigend op -tie én deze les let-
ten we op een goede houding, een goede 
leesafstand en we lezen zonder opgetrok-
ken knieën !
Elke leerling leest een reeks woordjes. De 
leeskapitein mag één maal op de bank 
kloppen als hij of zij een fout hoort. Moeilijk, 
hoor, om jouw buur rustig te laten nadenken 
en zelf niks in te fluisteren! ‘Grote-mensen-
woorden’ probeer ik met een voorbeeld 

uit te leggen.
Het korte verhaal op de ommezijde van ons 
leesblad houden we voor volgende week, 
want we willen snel weten hoe het verder 
gaat in ons leesboekje ‘Kattenpraat’.
Op het einde van ons halfuurtje wordt het 
‘kaartje’ doorgegeven. Héél belangrijk, want 
wie dit bezit mag de kapitein zijn van ons 
leesgroepje. Een hele eer ! 
Het is fijn elke week weer met deze kids 
bezig te zijn. Als ik ze later op de dag in de 
gangen zie, vraag ik snel even hoe het gaat 
met die vervelende kriebelhoest of knip-
ogen we even naar elkaar.

Tot volgende week, Sara, Frauke, Liesl, Mi-
lena en Laura.
Flink gelezen vandaag!

Karin Verscheure-Heldenbergh

1
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MOS
Nee , ik bedoel niet dat groene plantje 
dat we terug vinden in het bos of in de 
tuin.

MOS staat voor milieu op school. Ons jaar-
thema luidt ‘afvalpreventie’.
In de eerste weken van het nieuwe school-
jaar hebben we een enquête gehouden in 
de lagere klassen. Daaruit kunnen we beslui-
ten dat we al heel wat dingen goed doen:

• Bijna alle leerlingen nemen hun boter-
hammen mee in een boterhamdoos 
zonder aluminiumfolie of plastiekzakjes.

• Heel wat leerlingen letten goed op hun 
spullen zodat ze lang meegaan.

• Heel wat leerlingen gebruiken eenzijdig 
bedrukt papier als kladpapier.

• Natuurlijk zijn er nog heel wat dingen 
waar we extra op kunnen letten:
• Een drinkbus gebruiken in plaats van 

flesjes of brikjes.
• Correct sorteren blijft ook een aan-

dachtspunt.
• Papiertjes bijhouden in plaats van op 

de grond te houden.

Om alles vlot te laten verlopen heb ik nood 
aan enkele flinke, creatieve helpers. Leerlin-
gen die van de natuur houden en ideeën 
bedenken hoe we er een fijn MOS jaar van 
kunnen maken.

De leerlingen kregen de kans zich in te schrij-
ven om in de GROENE RAAD te zetelen.
Wel 50 leerlingen stelden zich verkiesbaar. 
Ze maakten een leuke reclamecampagne 
die te bewonderen is in de hal. Op 9 ok-

tober mogen alle klassen (vanaf het 2e leer-
jaar ) mee stemmen. Na de telling zullen we 
weten wie mijn Groene schepenen zijn.

Juf Nancy

De groene raad werd ‘democratisch verkozen door de leerlingen van de lagere school.

Klasnieuws 1e leerjaar
Er was een goede  opkomst voor  het voor-
bije oudercontact. De klassplitsing was één 
van de belangrijkste punten die bespro-
ken werden. Op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag zal de klas telkens in de 
voormiddag gesplitst worden. De helft van 
de klas blijft bij juf Willeke of juf Sara, de an-
dere helft bij juf Jacqueline. Het gaat vooral 
om de lessen taal en rekenen.

De ouders ontvingen een neuze-neuze-
boekje met daarin heel wat informatie over 
de manier waarop in het eerste leerjaar ge-
werkt wordt.

juffen Willeke, Jacqueline, Sara

‘herftstocht 4°lj  in het bos’
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Werelddierendag
School met de bijbel ‘De Ark’ te Mar-
ke opent zijn deuren voor de dieren...
 
Woensdag 4 oktober hebben wij letterlijk 
eens de deuren geopend voor de huisdie-
ren van onze leerlingen. Op zo’n dag als 
‘werelddierendag’ mochten dieren in De 
Ark zeker niet ontbreken. Vol enthousiasme 
werd onze grote, mooie turnzaal omge-
bouwd tot een heuse dierenwereld verge-
zeld van tropische junglesounds. 
De interesse van onze leerlingen was enorm, 
Geen enkele moeite werd gespaard om met 
hun huisdier uit te pakken op deze speciale 
dag. Ouders en buschauffeurs droegen hun 
steentje bij door het fel beheerde troetel-

dier met toebehoren naar onze school te 
loodsen. Dieren zoals poes, hond, muis, 
cavia, eekhoorn, kip, duif, vogel, parkiet, 
eend,konijn, hamster... tot zelf de gerbal, 
leguaan, chinchilla en de vogelspin vonden 
hun weg naar dit dierenspektakel.

Onze dierententoonstelling kon uitpakken 
met zo’n 50 dieren. Onze leerlingen had-
den voor hun huisdier een persoonlijke 
identiteitskaart, voorzien van foto, gemaakt. 
Ook de leerlingen van onze buurtscholen 
zoals De Levensboom en het BuSO Ter 
Bruyninge kwamen onze troetels een be-
zoekje brengen. Zelfs de pers was van de 
partij en zorgde ervoor dat leerling en dier 

in de plaatselijke krant, ‘Het Kortrijks Han-
delsblad’, verscheen. 
Op deze dag hebben we niet alleen de 
dieren in de kijker gezet maar ook veel kin-
derharten een warm gevoel gegeven. Een 
geslaagde dag dus voor dier, eigenaar en ... 
bezoeker.

Juf Martine
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Schoolnieuws
• Op huidig moment zijn er 180 kinderen 

ingeschreven in de Ark waarvan 59 kleu-
ters en 121 lagere schoolkinderen. Dit 
is precies voldoende om de directeur 
volgend jaar klasvrij te houden. Indien er 
minder dan 180 kinderen zouden zijn per 
1 februari krijgt de directeur  een kleine 
lesopdracht bovenop de directiefunctie. 
In ‘Mijn Oogappel’ zijn er 21 kinderen in-
geschreven..

• Onze School met de Bijbel denkt na over 
hoe zij zich kan positioneren of profileren 
naar de buitenwereld toe. Hoe denken 
buitenstaanders over onze school? Heb-
ben zij wel een correct beeld van onze 
school? Over deze zaken willen we met 
de ganse schoolgemeenschap in discus-
sie gaan vertrekkende van drie peilers: 
identiteit-kwaliteit-zorg. Er was hierover 
reeds overleg in het leerkrachtenteam, 
het bestuur, de schoolraad en op 24 ok-
tober met alle ouders.

• De weekvieringen gaan door, elke maan-
dag om 11.�0u. De ouders mogen erbij 
zijn en genieten.

• Als team  willen we zo gelijkgericht moge-
lijk aan de slag gaan. Daarom zijn er team-
afspraken die gelden voor alle leerkrach-
ten. Deze gezamenlijke afspraken hebben 
betrekking op het huiswerk, aanpak in de 
klas, belonen en straffen, schoolregle-
menten, het lesgeven, toezicht houden, 
houding en gedrag van leerlingen enz… 

• De leerlingresultaten worden geregeld 
geëvalueerd door de ‘klassenraad’. Een 
klassenraad bestaat uit de coördinator 
van de zorg (juf Martine), de klasleer-
kracht, CLB (centrum voor leerlingenbege-
leiding). Zo’n klassenraad heten we ook 
MDO (= multi-disciplinair onderzoek).

• De tentoonstelling tijdens de werelddie-
rendag op 4 oktober was een succes: 
alle kinderen van de Freinetschool en 
enkele klassen uit het BUSO Ter Bruyninge 
zijn een kijkje komen nemen.

• Recent werd een ‘groene raad’ geïnstal-
leerd. De leerlingen die hier deel van uit-
maken werden democratisch verkozen 
door de mede leerlingen. Ze voerden 
een mooie campagne dat kaderde  bin-
nen de ‘gemeenteverkiezingen’ die net 
aan de gang waren. In onderwijstaal spre-
ken we dan van ‘transferabel gedrag’.

• Onze leerlingen maken geregeld een 
educatieve uitstap. Een volgende keer 
meer hierover.

• Marlyn Devos is niet langer de poets-
vrouw van de school wegens einde con-
tract. Ze heeft onmiddellijk ander werk 
gevonden. Willy Seynaeve is de nieuwe 
poetsman. Hij werkt via het  PWA-statuut. 
Daarnaast doet Willy nog  vrijwilligerswerk 
in de school.

Bijbelverzen
Wekelijks kunnen de kinderen van onze 
school genieten van een heerlijk stuk fruit 
door het fruitproject, en zelfs nog meer-
dere keren als ze zelf een stuk meebrengen 
van thuis. Maar dit zijn niet de enige vruch-
ten waarvan wij mogen proeven in De Ark. 

Iedere maand leren de kinderen een bijbel-
vers, dat elke week uitgediept wordt in de 
weekopeningen. Dit jaar komt de vrucht van 
de Heilige Geest aan bod. Een hele lijst 
deugden die de Heer in ons wil doen 
groeien. Kent u ze nog ?  
Elly en Rikkert helpen ons om ze te onthou-
den met volgend liedje :

Dit is ook mijn wens voor jullie en alle schat-
ten hier op school.

Juf Jacqueline

Ik wens je 
liefde, blijdschap, vrede
en een heleboel geduld,
vriendelijkheid, goedheid, 
trouw en tederheid,
dat je jezelf beheersen zult.
Dit is de vrucht van de Heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft.
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Nieuws uit Mijn Oogappel
Op 1 september hebben we onze eer-
ste verjaardag gevierd! Na een lange va-
kantie van 2 maanden was het een blij 
weerzien. 

We hadden er dan ook allemaal zin in. Er 
was niet alleen een ‘nieuwe’ leerling maar 
ook een ‘nieuwe’ juf. Juf Talitha komt elke 
voormiddag in de klas bij groep 1. We 
hopen dat zowel juf Talitha als de nieuwe 
leerling zich gauw thuis voelen bij ons op 
school. Er zijn 2 leerlingen naar het secun-
dair onderwijs gegaan en 1 leerling is ver-
huisd. Op dit ogenblik zijn er 21 leerlingen 
in Mijn Oogappel in Marke.

Onze school ‘Mijn Oogappel’ heeft er na 1 
schooljaar al een vestigingsplaats bij! In de 
School met de Bijbel Genk (Limburg) heb-
ben we op dit moment 16 leerlingen inge-
schreven. We organiseren n type 8 (leer-
moeilijkheden en leerstoornissen). Net op 

dezelfde manier als in Marke proberen we 
om zoveel mogelijk activiteiten samen met 
de leerlingen van het gewoon onderwijs te 
organiseren.

U zal zich misschien wel afvragen waarom 
we het zo ver gaan zoeken om een ves-
tigingsplaats op te richten. Wel daarvoor 
moeten we even in de onderwijswetgeving 
duiken …

Kort komt het daarop neer dat er binnen de 
scholengroep van de evangelisch - protes-
tantse scholen slecht 1 school voor buiten-
gewoon onderwijs mag opgericht worden. 
1 school met 1 directeur maar wel verschil-
lende vestigingsplaatsen. Daarom ben ik dit 
schooljaar op dinsdag in Genk (Limburg), 
zijn er toch dringende zaken die u met mij 
wil bespreken, dan kunt u mij altijd bereiken 
op het schoolnummer 089/ �04 �50, waar-
bij u vraagt naar juf Nele.

Dus als we het rekensommetje maken, mo-
gen we samen met �7 ‘oogappeltjes’ op 
stap gaan dit schooljaar. Wij zetten alvast 
ons beste beentje voor, bidden en hopen 
op een fijn schooljaar. We houden u vast en 
zeker op de hoogte!

directeur Nele Boelens

PIT
Een datum om alvast te noteren want 
deze PIT- show wil u vast NIET missen!

Op zaterdag 
4 november 
2006 geven 
we voor de 
tweede keer 
een schitteren-
de show. De 
kinderen (heel 
wat leerlingen 
én oudleer-
lingen van ‘de 
Ark’) zullen net als de eerste keer (2 jaar 
geleden) het beste van zichzelf geven. Het 
wordt een heus spektakel met zowel zang, 
dans als drama!

We lichten alvast een tipje van de sluier 
en verklappen de titel van onze show: 
SCHOOLKOORTS

De show gaat door in het cultureel centrum 
van Aalbeke. U kan kaarten voor heel de-
mocratische prijzen verkrijgen bij juf Nele. 
De volwassenen betalen slechts € 7 en de 
kinderen tot 12 jaar € 5. Tot binnenkort!

de PIT- leiding

Naast onze jaar-
lijkse sportdag is 
er nog een extra 
s p o r t a c t i v i t e i t 
voor het vijfde en 
zesde leerjaar van 
‘De Ark’.

Dinsdagmorgen 7 
november 2006 
gaan we naar de 
sporthal ‘Lange 
Munte’ in Kortrijk 
waar de leerlingen deelnemen aan het 
SVS-project ‘American Games’ (ge-
organiseerd door Stichting Vlaamse 
Schoolsport). ‘American Games’ is een 
bewegingslandschap waar Amerikaanse 
sporten aangeleerd worden (baseball, 
american football…). Deze sportacti-
viteit is heel boeiend omwille van het 
unieke en uitdagende sportmateriaal die 
men speciaal voor deze activiteit ont-
worpen heeft.

Deze activiteit telt mee voor het project 
‘Fitte school’, waar we graag met ‘De 
Ark’ opnieuw goud willen behalen! 

American 
games

In de kijker

Wie kent deze mijnheer ? Wat doet hij ? 
Waarvan ken je hem ? Al eens een goede 
dag gezegd ?
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