Kleuterschool ‘De Kleuterark’
Basisschool ‘ De Ark’

Ons schoolverhaal: De ark van Noach.

Noach bouwt een groot schip wel 150 meter lang en met drie
verdiepingen.
Als de boot klaar is, begint het te regenen.
En het houdt niet op met regenen, weken lang.
Water, overal water.
Dan gaat Noach met zijn vrouw en kinderen in de ark.
Hij laat allerlei dieren binnen gaan, wilde en tamme, grote,
kleine en ook de vogels.
Als iedereen binnen is sluit God de deur.
Het water stijgt.
De boot begint te drijven.
Hoger en hoger stijgt het water, tot boven de bergen.
Op de golven vaart de ark.
God vergeet de mensen en de dieren in de ark niet.
Hij laat het ophouden met regenen.
Langzaam zakt het water.
De toppen van de bergen kan je alweer zien.
De boot blijft vastzitten, bovenop een berg.
Na een tijdje maakt Noach een raam open.
Hij laat de duif los. Maar de duif vindt geen tak om op te zitten. Overal is nog water.
Na een week laat Noach de duif weer los.
Als het avond wordt komt de duif terug. Nu heeft hij een olijftakje in zijn bek.
Noach begrijpt dat het water is gezakt. Hij wacht nog een week, en laat dan de duif weer los.
De duif komt niet meer terug.
Noach schuift het dak open. Hij ziet dat het land weer helemaal droog is.
God zegt tegen Noach: ‘Nu mogen alle mensen en dieren de ark weer uit.
Breng ze maar naar buiten de koe en het paard, de neushoorn en alle vogels. Ze moeten weer jongen krijgen. De aarde
moet weer vol dieren worden. Dan bouwt Noach een altaar en dankt God.
Kijk een regenboog! God zegt: “Als ik de regenboog zie zal ik aan de mensen denken en de dieren, aan alles wat leeft, ik zal ze nooit in de steek
laten.
Dat beloof ik je”.

Het verhaal van de ark van Noach vertelt waaraan wij in onze school aandacht willen besteden:

Ik voel me hier thuis. De ark is een gezellige plaats waar iedereen zich welkom mag voelen.
Ik vind jou de moeite waard. Alle dieren in het verhaal krijgen een eigen plaatsje. Ze zijn allemaal belangrijk.
Ik word uitgedaagd om mijn grenzen te verleggen. De ark is een plaats voor even. Het is de bedoeling om
terug de wijde wereld in te trekken.
Ik toon interesse. In de ark is het nodig dat je je steentje bijdraagt om alles vlot te laten verlopen.
Ik draag zorg voor mezelf, voor jou en onze wereld. In de ark wordt geleerd om zorg te dragen voor de andere dieren. Het is de opdracht om dit verder te doen eens we terug aan land zijn.

