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Beste ouders en/of verzorgers, 
De decembermaand is aangebroken. Voor de kinderen is het een sfeervolle 
maand binnen het kindcentrum. De diverse werksoorten besteden in de  
groep aandacht de decemberfeesten. Dit jaar moeten we de feesten 
noodgedwongen op een andere manier vieren en wordt u, als ouder, op 
afstand hierbij betrokken. Die afstand proberen we toch zo klein mogelijk te 
houden door u te informeren via de nieuwsbrief, een blog op Schoudercom  
of op een andere manier. Nog steeds is het belangrijk dat we zorgdragen  
voor elkaar en voor onze omgeving, juist in deze veranderende tijden. 
Hierdoor maken we met elkaar het verschil! Zoals dit meisje van 10 jaar oud 
dat dit gedicht heeft geschreven: 
 
ZORGEN 
 
Zorgen doe je 
Zorgen mag je 
Zorgen kun je 
 
Zorgen doe je voor mensen 
Zorgen mag je voor mensen 
Zorgen kun je voor mensen 
 
Als iedereen blijft zorgen, zorg ik voor jou en jij voor mij. 
 
-Pien- 
 
Wij wensen u een mooi 2021 en een fijne kerst(vakantie).  
 
Met vriendelijke groet, namens het team van IKC De Ark, 
 
Shirley van Geene en Noortje Smit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Noortje Smit (locatiedirecteur) 
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Kalender – belangrijke data: 
 
Basisschool: 

 Vrijdag 4 december     -  Sinterklaasviering. 

 Donderdag 17 december    -  Kerstviering. 

 Maandag 21 december 2020 t/m  
vrijdag 1 januari 2021    -  Kerstvakantie. 
 

 

     

 

 
 
 
 

 
 
 

       
         

        
 
 
        
 
 



 

 

 

   

Ouderpunt IKC De Ark 
In het ouderpunt organiseren we activiteiten en bijeenkomsten. Alle ouders 
zijn welkom om mee te doen aan workshops en activiteiten.  
 
Let op: vanwege de beperkingen omtrent het coronavirus is het Ouderpunt 
op dit moment alleen online beschikbaar.  
 
Neem voor meer informatie contact op met ouder-consulent Els Boog via 
telefoonnummer 06 14 90 04 43 / e-mail: e.boog@stichtingaanzet.nl. 
 
 
 

Contact met de groepen 1, 2 en de 
peuterspeelzaal op de Baarnhoeve 

Met onze locatie aan de Baarnhoeve kunt u alleen buiten schooltijden  
telefonisch contact opnemen met de leerkrachten. Wilt u uw kind ziekmelden, 
dan kan dit alleen met behulp van onze app SchouderCom.  
De Kunst-BSO op de Baarnhoeve is wel doorgaand bereikbaar.  
Alleen als u niet over een internetaansluiting beschikt kunt u uw kind 
telefonisch ziekmelden (010 - 474 16 65, via het hoofdgebouw). 
 
 

Contactgegevens 
Hieronder vindt u onze contactgegevens. 
 

IKC De Ark 
Gebouw Lissabonweg 8 
3137 LR Vlaardingen 
010 – 474 16 65  
 
Gebouw Baarnhoeve 4 
3137 RL Vlaardingen 
010 – 474 16 65* 
 
E-mail: info@kindcentrumdeark.nl 
 
* = Alle oude telefoonnummers zijn komen te vervallen. 
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Inschrijven voor de basisschool   
Wordt uw kind in 2022 of in 2023 vier jaar en is hij/zij nog niet ingeschreven 
op de basisschool? Dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en 
inschrijving op IKC De Ark. Kinderen kunnen overigens vanaf 0 jaar 
ingeschreven worden. De meeste kinderen worden ingeschreven als zij 
anderhalf/twee jaar oud zijn. Wij raden u aan om dit rond deze leeftijd te 
regelen. U kunt voor De Ark een afspraak maken met mw. Noortje Smit 
(locatiedirecteur), telefoon: 010-4741665 (of via www.kindcentrumdeark.nl). 
Dit geldt natuurlijk ook voor broertjes en zusjes van kinderen die al op onze 
school zitten. 
 

Als uw kind gebruik maakt van de hele dagopvang of de peuterspeelzaal, dan 
moet uw kind nog apart ingeschreven worden voor de basisschool. Dit heeft 
te maken met de wet op de privacy. Wij mogen persoonlijke gegevens niet 
tussen de kinderopvang en de basisschool uitwisselen.  
 
 
 
 

Nieuwe versie beslisboom 0 jaar t/m groep 8 
Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een 
neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder 
gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken 
voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. 
Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauw-
keurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 
 
Voor downloaden, klik op de onderstaande link: 
www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten 
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Nieuws van de hele dagopvang (HEDO) 
 

Voorlezen voor baby’s  
Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de 
taal- en spraakontwikkeling van je kind en het verhoogt de concentratie. 
Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft. Baby’s kunnen 
meer dan je denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het 
eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert het veel nieuwe dingen.  
 
Contrastboekjes zijn leuke babyboekjes voor de allerkleinste baby's.  
Kleine baby's zien namelijk heel goed de sterke zwart-wit kleuren en primaire 
kleuren. 
 
Voorleestips van de pedagogisch medewerkers: 
 

- Ga gezellig bij de baby op de grond zitten tijdens het lezen. 
- Maak gebruik van ‘voelboekjes’ zodat de baby met zijn/haar 

zintuigen bezig kan zijn. 
- Geen boek met te veel prikkels. Dat kan een baby moeilijk 

verwerken. 
- Kies een boek met één prent op een bladzijde. 
- Herhaal de boeken die u leest, zodat het boek herkend wordt. 
- Lees/praat met een standaardtaal. Geen babytaal.  

 

 

Op https://www.boekstart.nl/ staan een heleboel leuke boekentips. En wist u 
dat u al vanaf 3 maanden uw kind gratis lid kan maken van de bibliotheek. 
Download ook zeker de boekstart app! 

Dit stukje is geschreven door Varisha Loch, gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker in opleiding. Met tips van pedagogisch medewerkers van de 
babygroepen van de Ark.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KINDEROPVANG: 
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Thema’s in de IJsberengroep 
De gezelligste maand van het jaar breekt weer aan en ondanks alle 
maatregelen maken we er op de HEDO een fijne, gezellige en corona- 
proof-feestmaand van. 
 

Wij zijn in alle groepen gestart met het thema ‘Sinterklaas’. Zoals u wellicht  
al hebt gezien worden de groepen aan het thema aangepast, zowel in de 
aankleding als in de activiteiten. Elke groep heeft hierbij een eigen “Sint- 
themahoek” gemaakt en er is luidkeels gezongen bij het zetten van de 
schoen… zou de Sint ons gehoord hebben? 
 

De Sintweek zal ook vol zijn met spelletjes, voorleesverhalen, rollenspel, 
muziek en ook wordt er een pietenspeurtocht gehouden langs de groepen en 
gangen met vragen, opdrachten en spelletjes, met aan het eind wat lekkers. 
En wellicht brengt de sint ons dan ook een bezoekje! Wij houden hierbij 
rekening met de kinderen en zo nodig passen we de activiteiten aan, want  
we merken dat het een hele leuke, maar vooral toch spannende tijd is. 
 

Als de Sint weer naar Spanje gaat worden de groepen omgetoverd in het 
thema ‘Kerst’. Nadere informatie over de Kerst volgt nog. 
 

Algemene informatie: 
 

 Na ieder thema krijgt u de werkjes van uw kind mee naar huis en/of 

liggen de werkjes in het desbetreffende mandje van uw kind en kunt 

u het hier zelf uit pakken en meenemen. 
 

 Mocht uw kind tijdens de kerstvakantie afwezig zijn, wilt u dit dan in 

Kindplanner op afwezig zetten? 
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Kerstmis  
Na de Sinterklaastijd hebben we nog twee weken op school om in kerstsfeer te 
komen. We vieren ook ons kerstfeest anders dan dat we in eerste instantie 
hadden gehoopt. Het kerstdiner op donderdagavond zal niet doorgaan. Volgens 
de regels die wij via UN1EK volgen is het niet toegestaan zelfgemaakt eten mee 
te nemen naar school en dit samen op te eten. Ook zullen er te veel ouders op 
de been zijn om kinderen te halen en brengen, wat niet de bedoeling is. 
 
We vieren daarom het kerstfeest op donderdag 17 december onder schooltijd 
op onze gewone schooltijden tot 14.15 uur. De kinderen brengen deze dag hun 
eigen lunch mee naar school. U mag als u wilt deze dag de lunchtrommel 
feestelijker maken, maar dit is niet verplicht. De leerkrachten zorgen dat de 
lunch op een sfeervolle manier wordt opgegeten. 
 
Verder hebben alle groepen een aandeel in de kerstviering die deze ochtend 
plaatsvindt op de Baarnhoeve. Hier zullen we kerstliedjes zingen en luisteren 
naar het kerstverhaal. 
 
Zoals elk jaar zullen de kinderen ook dit jaar op deze dag kerstkaarten maken. 
Ze maken één kerstkaart voor de mensen uit de buurt en één kerstkaart voor 
de mensen in het bejaardentehuis. Zo laten de kinderen zien betrokken te zijn 
bij mensen om hun heen. 
 
Op vrijdag 18 december gaan alle groepen tot 12:15 naar school. Daarna zal de 
kerstvakantie starten en zien wij de kinderen graag 4 januari terug op school. 
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BASISSCHOOL: 
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Kunstblokken: maak een fotomozaïek! 
Bij juf Ashley konden leerlingen tijdens de eerste lessenserie Kunstblokken 
voor de bovenbouw een fotomozaïek maken. Daarvoor moesten ze 
tientallen foto’s maken, met als onderwerp, hoe kan het ook anders, 
Sinterklaas.  
 
Deze werkelijk fantastische, grappige foto werd tijdens één van de lessen 
gemaakt. Hoe kom je erop!  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

Tips voor het stimuleren van een positieve 
leerhouding 
Je kind heeft een toets gemaakt…natuurlijk ben je als ouder nieuwsgierig hoe 
die toets gemaakt is. Wat doe je dan? Wil je vooral het eindcijfer weten en 
trek je daar je conclusies uit of bekijk je hoe je kind ervoor heeft gewerkt en 
stimuleer je vooral op de inzet van je kind? Als baby heeft je kind leren lopen 
door te vallen en weer op te staan en verder te proberen. Hoe zit dat dan 
met het leerwerk? Mag je kind dan ook vallen (fouten maken) en weer 
opstaan en doorgaan? Deze twee verschillende manieren van vragen, maken 
nogal een verschil voor je kind. Want…wil je je kind meegeven dat alleen het 
resultaat meetelt? Of wil je je kind leren dat vooral inspanning en door-
zettingsvermogen je verder kunnen helpen in je leven? Jij als ouder kunt je 
kind hier heel goed in helpen en begeleiden waardoor het ook met meer 
zelfvertrouwen een toets maakt en minder ‘bang’ hoeft te zijn om het ‘fout’ 
te doen. Positieve gedachten zijn altijd meer helpend dan angstige 
gedachten! Hoe help je je kind om met meer vertrouwen zijn schoolwerk te 
maken en zijn fouten kan zien als een positief leermoment? Met een mooi 
woord noemen we dat een ‘groei-mindset’. Hieronder een aantal tips die 
daarbij helpen!  
Tip 1: Focus op het proces 
Maak scores en resultaten minder belangrijk en richt je op het proces dat het 
kind doormaakt. Benadruk het doorzettingsvermogen, de aanpak van het 
kind en zijn inzet. ‘Jammer dat je niet tevreden bent met die 6 voor rekenen 
op je rapport. Je hebt er hard voor gewerkt! Je mag echt heel trots op jezelf 
zijn!’ Vraag een kind regelmatig wat hij geleerd heeft en laat hem vooral 
vertellen hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. 
Tip 2: Focus op de inspanning 
Maak het kind duidelijk dat het er niet om gaat de beste, de snelste of de 
slimste te zijn, maar dat het gaat om de inspanning die je levert om iets te 
bereiken. Richt je complimenten op hard werken en oefenen: ‘Als je net zo 
hard blijft oefenen als vandaag, dan zal je zien dat je dit muziekstuk steeds 
beter gaat spelen!’ Vertel waar jijzelf moeite voor hebt moeten doen en wat 
je daarmee hebt bereikt. Wees een groeimindset-voorbeeld! 
Tip 3: Focus op groei 
Laat het kind zien dat je gelooft in de groeimogelijkheden van talenten en 
intelligentie en laat het kind zijn eigen groei ervaren: ‘Jammer dat je je 
tafeltoets niet hebt gehaald, maar kijk eens: vorige keer had je er 8 goed en 
nu 15! Zie je hoe je vooruit bent gegaan door extra hard te oefenen?’ Zorg 
dat het kind zich niet vergelijkt met anderen, maar zich richt op het 
verbeteren van zichzelf en het behalen van zijn eigen doelen. En natuurlijk: 
‘vier’ iedere vooruitgang die het kind boekt door hard te werken. 
Tip 4: Focus op leren/ ik kan het NOG niet… 
Geef het kind mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zonder dat hij het 
gevoel heeft direct de beste te moeten zijn. Als je kind zegt: Ik kan het niet/of 
het lukt me niet…zegt dan…je kan het NOG niet of het lukt NOG niet.  
Dat kleine woordje NOG geeft zoveel verschil.   
Tip 5: Focus op het leren van fouten 
Laat het kind zien dat ook jij geregeld fouten maakt en vertel wat je ervan 
hebt geleerd. Geef het kind de kans om fouten te maken, dus ruim niet alle 
obstakels voor hem uit de weg. Help het kind van een fout een leermoment 
te maken. Zoek samen op welke fouten de held (sporter, popster e.d.) van je 
kind heeft gemaakt in zijn of haar carrière en ontdek hoe hij of zij daar beter 
van geworden is. 
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Eggie de egel in de Dolfijnengroep 1c 
Wat wordt het buiten koud en guur. Het is nu echt herfst. We hebben het 
thema: “In het kabouterbos” inmiddels afgesloten, maar wat was het leuk. 
Wat hebben we veel beleefd en wat hebben we veel gedaan. We hebben 
gelezen over de herfst, geknutseld, gewandeld door het park, gezocht naar 
herfstspullen en natuurlijk buiten de herfst ervaren! 
 
Als beeldende vorming activiteit hebben we een dekbed gemaakt voor Eggie 
de egel. Buiten in het bos had hij het maar koud. We hebben met bladeren 
een lekker warm dekbed voor hem gemaakt. We hebben met verf kleuren 
gemengd, bladeren geknipt en met krijt gekleurd. Wat is het fijn dat Eggie er 
nu lekker warmpjes bij zit.  
 

  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nieuws uit de groepen 
 



 

 

 

Groep 5b 
‘Sint naar de haaien’  
Het gaat over sint en de pieten, ze moesten met de stoomboot naar 
Nederland. Het verliep goed, maar toen kwam er een storm dreigen, de 
stoomboot zonk met alle pakjes en lekkernijen en ook nog eens de sint en 
alle pieten. Toen de stoomboot halverwege in het water lag, kwam een hele 
groep met haaien. En toen kwamen er ook andere gevaarlijke zeedieren op 
komst. Er kwamen zelfs Hamerhaaien. Er kwamen haaien heel dichtbij en 
toen ging een haai pieten opsmikkelen. Er kwam ook een octopus en die at 
ook een piet op.   
 

We hebben ook nog uitleg over het maken van het werkstuk van groep 5b!  
Eerst gingen we decoraties maken en sinterklaasjes en pietjes, toen bij de 

tweede les gingen we een wit blaadje verven. Met blauwe verf en ook zwart 

en wit. Toen gingen we het blaadje in golven scheuren en plakte dat op 

een zwart papier. Toen gingen we in elke laag sinterklaas en pieten plakken, 

en ook de haaien en decoraties. Toen maakten we met de onderkant van een 

kwast sterretjes in de zwarte lucht met zilveren en gouden verf. En als 

allerlaatste moesten we onze naam erop schrijven.  

 

Groetjes van Ivy en Ouwais en groep 5b! 

Ps. We vonden het de allerleukste kunstopdracht ooit in groep 5b en de 

werkjes zien er heel mooi uit! 
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Mediakunst in groep 8b 
Vanuit Kade40 doen wij mee met een project mediakunst. In drie lessen 
werken wij toe naar het maken van een robot. 
 

Les 1: Wat is een robot? Wat kan een robot? Waarom zijn er robots? Wat is 
de toekomst van robots?  
 

Les 2: Ontwerpen van de robot. Wat kan jullie robot? Welke materialen heb  
je daar voor nodig? Op welke manier ga je het bevestigen? Welke zintuigen 
gebruikt de robot? We maakten een tekening van hoe de robot er volgens  
ons uit komt te zien. Daarbij schreven wij ook belangrijke informatie op.  
 

Les 3: uitwerken van de robot. We hadden heel veel dozen en karton 
verzameld voor het bouwen van de robot. Deze les mochten wij echt gaan 
bouwen. Superleuk! Kan onze robot echt wat wij hadden bedacht?  
We zijn een eind gekomen met het maken van de robot. In de laatste les 
zetten wij hem helemaal in elkaar en kijken dan of hij doet wat hij moet 
doen.  
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