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Beste ouders en/of verzorgers, 
Voor de leerlingen van de basisschool zijn de laatste schoolweken aan-
gebroken. Er is zicht op de zomervakantie. We sluiten een roerige periode af, 
want wie had aan het begin van dit kalenderjaar en zelfs dit schooljaar bedacht 
dat de kinderopvang en de basisscholen dicht zouden gaan? We kunnen 
stellen dat wij met elkaar, met u als ouder, met de kinderen en met alle 
medewerkers van De Ark en De Villa het beste ervan hebben gemaakt.  
Ook nu is gebleken dat wij samen sterk staan.  

Inmiddels draait het IKC weer. De medewerkers van de vakantieopvang staan 
met een fijn programma klaar om er met de kinderen wat moois van te maken. 
Na de zomervakantie starten wij weer met een compleet en enthousiast 
basisschoolteam, dit ondanks de landelijke personeelstekorten. U krijgt vrijdag 
10 juli van ons de groepsverdeling toegestuurd.  

Achter de schermen zijn de voorbereidingen gestart binnen de kinderopvang, 
zodat in de maanden juli/augustus de nieuwe vloer gelegd kan worden.  
Tevens worden er voorbereiding gedaan om de kinderen en collega ’s van 
locatie De Villa te kunnen ontvangen. Die locatie sluit haar deuren per  
1 september aanstaande. De kinderen van de hele dagopvang zullen naar de 
Lissabonweg komen. Hiervoor worden twee nieuwe groepsruimten ingericht. 
De BSO van De Villa integreert bij de BSO van De Ark op de Baarnhoeve.  
We kijken zeker uit naar het resultaat.  
 
Wij wensen u en de kinderen namens het team van De Ark en De Villa een 
goede zomer toe. 

Met vriendelijke groet, Linda van der Vis en Noortje Smit  

 
  
 

Kalender – belangrijke data: 
 
Algemeen: 

 

 Maandag 31 augustus   -  Studiedag (peuterspeelzaal en basisschool 
        gesloten).  

Basisschool: 

 Maandag 6 juli    -  Afscheidsavond groep 8.  

 Vrijdag 17 juli    -  Leerlingen vrij (onder voorbehoud). 

 Maandag 20 juli    -  Start zomervakantie. 

 Maandag 31 augustus   -  Studiedag (peuterspeelzaal en basisschool 
        gesloten).  

 Dinsdag 1 september   -  Eerste schooldag na de zomervakantie. 
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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 (basisschool)* 
 
Gebouw Baarnhoeve 4 
3137 RL Vlaardingen 
010 – 474 16 65* 
 
E-mail: info@kindcentrumdeark.nl 
 
* = Alle oude telefoonnummers zijn komen te vervallen. 
 
 
 
 
 

Inschrijven voor de basisschool   
Wordt uw kind in 2020 of in 2021 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. Wij vragen u uw kind(eren) bij voorkeur rond de 
leeftijd van één jaar in te schrijven op onze basisschool. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met mw. Noortje Smit (teamleider), 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.  

 
 

Attentie: eerste schooldag na de 
zomervakantie 
Maandag 31 augustus zijn de peuterspeelzaal en de basisschool gesloten 
vanwege een studiedag. De eerste schooldag na de zomervakantie is 
dinsdag 1 september. 
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SchouderCom 
Voor alle communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s) gebruiken wij de 
app/website SchouderCom. Hiermee kunt u zich inschrijven voor rapport-
besprekingen, ziekmeldingen van uw kind(eren) doorgeven en rechtstreeks 
communiceren met de leerkracht. Ook ontvangt u push-notificaties voor 
berichten, blogbijdragen enz.  
 

De app is beschikbaar voor iOS in de Apple App Store en voor Android in de 
Google Play Store. 
 

Installeren van de app: 
 

1. U moet eerst een gebruikersaccount hebben gemaakt via een 
desktop of via de mobiele browser.  

2. Download de app uit de Apple App Store of Google Play Store. 
3. Na het starten van de app zoekt u eerst de naam van de school. 
4. Vervolgens logt u in met de in stap 1 aangemaakte gebruikersnaam 

en het wachtwoord. 
 

Meer informatie: www.schoudercom.nl. 
 

Attentie: bovenstaande is alleen van toepassing op de basisschool. Voor de 
kinderopvang wordt Kindplanner gebruikt. 

 
 
 

Beslisboom 
In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland hebben we een vragenlijst 
en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdag-
verblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het 
basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een 
neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang/school kan komen. 
 
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en 
kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die 
een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de 
kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of 
school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan 
de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN 
Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger. Met de vragenlijst 
of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de 
voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van  

0 – 6 en voor kinderen van 6 – 12 jaar. 
 
Kijk voor meer informatie op: 
 
www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school 
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Nieuwe groepen 
De locatie De Villa sluit haar deuren per 1 september 2020. Hier is een proces 
van onderzoek aan vooraf gegaan. De kinderen van De Villa verhuizen naar  
De Ark, samen met hun vaste pedagogisch medewerkers. Hier is een 
verbouwing voor nodig.  
 

De groepen aan de kant van de Wasberen worden aangepast voor kinder-
opvang. De ruimte naast het kantoor van de teamleider wordt voorzien van 
een wand en een deur zodat we deze ruimte flexibel kunnen gebruiken.  
De hele vleugel van de kinderopvang wordt voorzien van een nieuwe vloer.  
 

Deze werkzaamheden zullen grotendeels in de zomervakantie worden 
uitgevoerd. De kinderopvang blijft open. Op enig moment zal uw kind met 
zijn of haar groep verhuizen naar een andere ruimte in het gebouw, zodat in 
de vaste groepen de vloer geplaatst kan worden. Dit proces wordt zorgvuldig 
begeleid, waardoor de kinderen er bijna niets van zullen merken, behalve dat 
het erg mooi wordt met de nieuwe vloer! Er is gekozen voor een vloer zoals 
op de locatie de Baarnhoeve.  
 

Zodra er meer bekend is over de exacte data van de verbouwing krijgt u dat 
te horen. Na de verbouwing zullen er drie babygroepen en vier peuter-
groepen zijn waar wij de kinderen leeftijds- en ontwikkelingsgericht kunnen 
begeleiden.  
 

De kinderen van de BSO kunnen integreren in de bestaande BSO-groepen van 
De Ark. Hiervoor is geen verbouwing nodig. 
 
 
 

49 weken-pakket 
U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor de registratie van het 
49 weken-pakket. Als dit niet goed geregistreerd wordt kunt u voor extra 
kosten komen te staan. Een uitleg over de juiste registratie over 49 weken-
pakket vindt u op de website van Un1ek (zie www.un1ek.nl). Heeft u hierover 
nog vragen, stelt u deze dan via opvang@kindcentrumdeark.nl, u kunt hier 
ook een terugbelverzoek indienen. 
 
 

Vakantie 
Graag vragen wij u om uw vakanties aan te geven in het ouderportaal van 
Kindplanner. Dit is voor ons altijd al erg belangrijk in verband met de inzet 
van medewerkers tijdens vakanties. Met de komende verbouwing (zie 
hierboven) is dit zo mogelijk nog belangijker. Onze medewerkers gaan ook 
van hun welverdiende vakantie genieten. Hiervoor graag uw medewerking en 
begrip. 
 
 
 

In de zon 
De kinderhuid is extra kwetsbaar als het om zonnestralen gaat. De kinderen 
worden dagelijks ingesmeerd door een product met een hoge factor dat door 
ons is aangeschaft. Voor de pedagogisch medewerkers is dit een tijdrovend 
klusje, zeker gezien de hygiënemaatregelen. Wilt u voordat u uw kind brengt 
alvast hem/haar insmeren met zonnebrandcrème?  
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  Communicatie  
Un1ek is overgegaan naar een andere telefooncentrale. De mobiele nummers 
van de locaties komen te vervallen voor ouders. U kunt ons altijd bereiken op 
het telefoonnummer 010-4741665. Hier hoort u een keuzemenu.  
 

Communicatie met de pedagogisch medewerkers is alleen nog mogelijk via  
de e-mail of de berichtenoptie in Kindplanner. Momenteel onderzoeken wij  
de mogelijkheden voor een nieuwe functie in het systeem waar wij toe over 
zullen gaan, om de communicatie tussen ouders en locatie verder te 
verbeteren. Dit wordt vervolgd. 
 
 

Nieuws van de BSO 
Nog een paar weken en dan begint de vakantieopvang Holy bij de BSO!  
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben ondanks de omstandig-
heden een leuk programma in elkaar gezet. We gaan bijvoorbeeld een 
vossenjacht en waterspelletjes spelen, er komt een zangdocent een 
zangworkshop geven en we duiken de keuken in om de lekkerste dingen  
te bakken en te koken. 
 
We hopen dat het leuke zonnige weken worden! Wij hebben er zin in!  
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Wij wensen u een 
hele zonnige en 

prettige vakantie! 
 



 

 

 

Informatie nieuwe schooljaar 
Op vrijdag 10 juli ontvangt u de groepsverdeling voor het schooljaar 2020-
2021, indien nodig de leerlingenverdeling, de ouderkalender en een brief met 
praktische informatie over het continurooster.  
 
Continurooster 
Vanaf 1 september 2020 start de basisschool van De Ark met een 
continurooster. In juni heeft u, via SchouderCom, een bericht hierover 
kunnen lezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit bericht.  
 
De schooltijden worden:  
 

Voor groepen 1 t/m 4:  
 

Maandag, dinsdag en donderdag  
• 08.45-14.15 uur. Inloop vanaf 08.35 uur  
Woensdag en vrijdag (geen lunch mee)  
• 08.45-12.15 uur. Inloop vanaf 08.35 uur  
 

Voor groepen 5 t/m 8:  
 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
• 08.45-14.15 uur. Inloop vanaf 08.35 uur  
Woensdag (geen lunch mee)  
• 08.45-12.15 uur. Inloop vanaf 08.35 uur  

 
 

De laatste schooldag 
Donderdag 16 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. We sluiten dit 
speciale schooljaar anders af dan normaal in verband met de maatregelen  
die we volgen. De kinderen spelen deze dag een extra moment buiten met 
gebruikmaking van speelmateriaal van VIB. Alle leerlingen van de groepen  
3 tot en met 7 hebben buiten een gymles van de gymdocent. In de groep 
gaan de kinderen een fotolijstje versieren met daarin hun eigen groepsfoto. 
Groep 8 gaat voor enkele groepen ook nog een vossenjacht verzorgen.  
Voor groep 8 komt er een 'uitzwaaimoment' voor ouders. Deze ouders 
worden hier nog over geïnformeerd door de leerkracht. De kinderen nemen 
zelf een koek/fruit en drinken mee voor de ochtendpauze en hun eigen 
lunchpakket. Van school krijgen de kinderen een ijsje. We gaan er een fijne 
laatste schooldag van maken! 
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Groep 2a 
Wat was het fijn dat we allemaal toch weer gewoon naar school toe konden! 
Nou, gewoon…. Juf Marlies is de laatste weken extra in groep 2 geweest voor 
ondersteuning. Zij is bij ons op maandag, woensdag en donderdag. En dat is 
supergezellig! De danslessen van juf Donna mochten weer doorgaan, dat 
was heel fijn. Daarnaast heeft meester Peter (de sportmeester van de TSO) 
de gymlessen gegeven. 
 
De afgelopen weken werkten we over de dierentuin. We hebben veel 
geleerd. Wist u bijvoorbeeld dat een krokodil geen tong heeft en dat een 
papegaai graag onder de douche gaat? Jammer dat ons schoolreisje naar 
Blijdorp niet door kan gaan. Misschien een goed idee voor in de vakantie? 
Nu gaan we nog werken over het thema “Water”. Dat wordt vast een fijn 
thema met dit warme weer!!  
 
Ook vanuit groep 2, voor jullie een fijne vakantie! 
 
Groetjes van de juffen, Clarike, Marlies en Marian. 
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Groep 5b 
 
Dit stukje is geschreven door Linpei uit groep 5b 
 
Een kunstopdracht in groep 5 
 
We begonnen met het onderwerp tukken en pitten. We begrepen er 
natuurlijk niks van, maar de juf legde het uit. Tukken en pitten betekent 
slapen. Toen verzamelden we melkpakken. We drukten die in elkaar.  
Toen verzamelden we wat kranten. Die wikkelden we om de melkpakken 
heen, met papier maché. Toen we daarmee klaar waren, maakten we van 
kranten ook nog poppetjes. De lettertjes waren niet mooi als we erover 
gingen verven. Daarom gingen we servetjes er overheen plakken. En dan 
natuurlijk verven.   
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Groep 7 
De leerlingen van groep 7 hebben dinsdag 23 juni het verkeersexamen 
gemaakt! En wat hebben ze het goed gedaan. Iedereen is geslaagd! 
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Groep 8 
Van maandag 22 tot en met donderdag 25 juni liep groep 8 de Vierdaagse. 
Dit jaar kon de officiële Avondvierdaagse niet van start gaan, maar er was 
een leuk alternatief bedacht. De Vierdaagse vanuit huis lopen. Groep 8 deed 
dit vanuit school. Elke dag een andere route, wisselend van 5 tot bijna 8 
kilometer per dag. Al zingend en dansend kwam groep 8 weer op school aan. 
Nu op naar het fietsexamen op vrijdag 25 juni (bedacht door de juf en een 
ouder uit de klas, want ook dit examen kon niet doorgaan) en dan volgt al 
snel de laatste week van groep 8. Dat wordt vast en zeker ook onvergetelijk! 

 
Zie ook: www.grootvlaardingen.nl/nieuws/algemeen/988657/leerlingen-
sluiten-schoolperiode-op-een-creatieve-manier-af 
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