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Beste ouders en/of verzorgers, 
Via deze weg wil ik u voorstellen aan de nieuwe teamleider opvang:  
Shirley van Geene. Vanaf 1 november start Shirley op De Ark. Shirley is een 
ervaren teamleider. Zij heeft voor diverse werksoorten gewerkt en kijkt ernaar 
uit om aan de slag te gaan op De Ark. Shirley vervangt hiermee Linda van der 
Vis. Wij heten haar dan ook van harte welkom!  
 
Tussen de vakanties in werkt het hele IKC met een focusthema.  
Na de zomervakantie is er gestart met het focusthema ‘Taal en lezen’.  
De nadruk heeft onder andere gelegen op de woordenschat, lezen, gebruik van 
de verteltafel of begrijpend lezen. Na de herfstvakantie is er gestart met het 
focusthema ‘Kansen voor alle kinderen’. Dat wil zeggen dat we bekijken hoe 
we voor alle kinderen een kans kunnen creëren. Niet elk kind heeft hetzelfde 
nodig, iedereen is verschillend. Voor de pedagogisch medewerkers en leer-
krachten is het een echte uitdaging om het kind goed te kennen en het juiste 
aan te bieden. In deze nieuwsbrief leest u meer over de kans die vanuit de 
overheid geboden wordt met betrekking tot de inhaalsubsidie voor onderwijs.  
 
‘Omdat leren een kunst is’ voor groot en klein, is er voor de verschillende 
werksoorten een studiedag ingepland. In oktober is er voor onderwijs een 
studiedag geweest. Door verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken 
en met elkaar over te leren wordt er voor een doorgaande lijn binnen het IKC 
gezorgd. De volgende onderwerpen worden besproken bij de medewerkers 
onderwijs tijdens de studiemomenten: coöperatieve werkvormen en 
begrijpend lezen. Sanne van Denzen, gezinsspecialist, was de (online) gast-
spreker over de zogeheten meldcode. De pedagogisch medewerkers van de 
BSO hebben op een ochtend tussen de VSO en de NSO tijdens hun studie-
moment gehad. Zij hebben onder andere het kunstprofiel van de BSO en de 
meldcode besproken. Op woensdag 25 november staat er een studiedag 
ingepland voor de Hedo.  

 
Ook de term ‘Covid-19’ komt met grote regelmaat voorbij. Het is op dit 
moment een grote uitdaging om voldoende personeel gezond voor de groepen 
te hebben. Helaas lukt het niet altijd om vaste gezichten in te zetten. Door de 
richtlijnen mag niet iedereen werken. Als iemand van het personeel klachten 
krijgt die Covid-19 gerelateerd lijken, dan moet diegene getest worden.  
Het merendeel van deze testen is negatief en dat is dan weer positief.  
Indien nodig informeren wij u, als ouder, per groep over eventuele besmet-
tingen van kinderen of volwassenen. Het belangrijkste hierbij blijft; houd 
afstand van elkaar! 

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

 Woensdag 25 november   -  Studiedag medewerkers hele dagopvang. 
 

 

     

 

 
 
 
 

 
 
 

       
         

        
 
 
        
 
 



 

 

 

  Ouderpunt IKC De Ark 
In het ouderpunt organiseren we activiteiten en bijeenkomsten. Alle ouders 
zijn welkom om mee te doen aan workshops en activiteiten. In het ouderpunt 
spreken we (zoveel mogelijk) Nederlands met elkaar.  
 
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 (basisschool)* 
 
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 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. Kinderen kunnen overigens vanaf 0 jaar 
ingeschreven worden. Doorgaans is dit gebruikelijk rond de leeftijd van 
anderhalf jaar. U kunt hiervoor een afspraak maken met mw. Noortje Smit 
(locatieleider), 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 
nauwkeurige 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 peuterspeelzaal 
We zijn alweer een aantal weken onderweg. Alle kinderen zijn weer gewend 
en spelen met elkaar. Ondertussen werken we aan de herfst in het 
Kabouterbos-thema. Vooral het zingen over Fred de Eekhoorn en over de 
twee spinnen Piet en Dan gaat al erg goed. Ook hangen er al mooie 
herfstbomen, op de groep gemaakt door alle kinderen. De herfsttafel groeit 
met de dag, wat een mooie vondsten worden er meegenomen. Er is zelfs 
thuis geknutseld voor op de tafel!  
 
In de herfstvakantie is er hard gewerkt om de huishoek op te frissen.  
Hoe vinden jullie het resultaat?  
 
Groetjes Yvette, Jolanda en Sabine  
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Sociaal-emotioneel leren op IKC De ARK 
We gebruiken op school voor de groepen 1 tot en met 8 wekelijks de online-
methode KWINK  voor sociaal-emotioneel leren. De methode zorgt voor  
het opbouwen van een sociaal veilige groep door aandacht te besteden  
aan gedragscompetenties en sociale vaardigheden, verstorend gedrag en 
pestgedrag, een groepsbrede en preventieve aanpak, burgerschap en 
mediawijsheid.   
 

Verder zetten we in de dagelijkse omgang met elkaar de Stop-methode in: 
“STOP! Houd ermee op!“. Als je wilt dat een ander stopt met 'iets wat jij niet 
wilt, dan zeg je "Stop, houd ermee op!", de ander moet dan direct stoppen.... 
Bovenstaande is uitgangspunt van de stopmethode. Deze methode leert de 
kinderen voor een groot deel zelf hun problemen op te lossen. Volwassenen 
komen in beeld, als de beide partijen er niet uit komen. Er is geen misvatting 
meer mogelijk over wanneer een kind over de grens van een ander kind gaat. 
STOP = STOP. De hele methode gaat uit van een win-win-strategie en de 
vooronderstelling dat iedereen er mag zijn.   
 

We bieden voor kinderen, die op sociaal vlak een extra steun in de rug kunnen 
gebruiken op school in kleine groepen ook weerbaarheidstrainingen aan onder 
begeleiding van onze orthopedagoog. Sommige leerlingen komen in 
aanmerking voor de Familieklas. Onder begeleiding van een leerkracht/ 
kindercoach en een gezinscoach wordt in samenwerking met ouder(s), kind en 
groepsleerkracht bekeken aan welke doelen wordt gewerkt voor op school 
en/of thuis.   
 

Deze maand staat het werken aan de sociale veiligheid en sociale weerbaarheid 
centraal. We doen dit door middel van het invullen van een sociogram om de 
groep en de individuele leerlingen goed in beeld te krijgen. Met behulp van 
groepsgesprekken, spellen, groepsopdrachten, coöperatief werken en 
reflecteren op eigen gedrag hopen we de sociale veiligheid binnen de groep en 
binnen school te verhogen en kansen te bieden voor alle kinderen. 
 
 
 

Gezond eten en drinken 
Op De Ark bevorderen we gezond eten en drinken. Jaarlijks schrijven wij ons in 
voor het EU-Schoolfruitprogramma zodat kinderen kennismaken met 
verschillende groenten en fruit.  
 
Nu de schooltijden veranderd zijn eten de kinderen meer op school dan 
voorheen. Het is belangrijk om gezond eten en drinken mee te geven naar 
school, bijvoorbeeld: 
 

- Water om te drinken (geen koolzuurhoudende dranken). 
- Voor de kleine pauze fruit/groente of een gezond tussendoortje zoals 

een rijstwafel.  
- Voor de lunch boterhammen met gezond beleg en eventueel een stuk 

fruit of groente bijvoorbeeld snoeptomaatjes.  
- Geen chocoladepasta, hagelslag o.i.d. omdat een groot aantal 

kinderen met eten onder komt te zitten (gezicht of handen).  
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Verantwoording vrijwillige ouderbijdragen 
2019-2020 
De vrijwillige ouderbijdragen voor 2019-2020 zijn voornamelijk gebruikt voor 
de kosten die gemaakt zijn rond de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst. 
Met de Kinderboekenweek heeft elke klas een voorleesboek mogen 
uitkiezen en heeft de themaweken afgesloten met een kijkavond op school. 
We hebben Sinterklaas moeten sponsoren om cadeautjes en lekkernijen 
voor de leerlingen te kopen en er zijn klassen naar het Sinterklaaspaleis 
geweest in Schiedam. Met Kerstmis hebben we in school fijne vieringen 
gevierd en hebben we in de avond met alle kinderen op school gegeten.  
In januari zijn we met enkele groepen gaan schaatsen in het Hof. Ook voor 
de laatste schooldag zijn kosten gemaakt om dit bijzondere schooljaar toch 
nog op een goede manier te kunnen afsluiten, met bijvoorbeeld een 
fotolijstje + foto voor elke leerling en extra speelmateriaal tijdens het buiten- 
spelen.  
 

Vrijwillige ouderbijdragen 2020-2021 
Excursiegeld – verplichte bijdrage 
Elk schooljaar betaalt u de verplichte bijdrage van € 20,- per leerling voor 
excursies. Voor de leerlingen van de basisschool worden van dit bedrag 
minimaal twee activiteiten georganiseerd. Helaas zijn er geen excursies 
mogelijk geweest tijdens en na de sluiting van de school (coronaperiode 
voorjaar 2020). Voor een aantal excursies was er al kosten gemaakt.  
Met de organisaties hiervan zijn wij overeengekomen dat deze excursies 
doorschuiven naar het voorjaar van 2021. Indien u de verplichte bijdrage 
voor het schooljaar van 2019-2020 vorig schooljaar al hebt voldaan, dan 
wordt dit bedrag gebruikt voor dit schooljaar. U ontvangt geen bericht over 
de betaling. Indien u nog niet de verplichte bijdrage heeft voldaan, ontvangt 
u van de administratie een herinnering met verzoek tot betaling. Het betreft 
een verplichte bijdrage van € 20 per leerling voor excursies. Mocht u vragen 
over de betaling hebben of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Noortje Smit.  

 
 
 

Schoolfruit:  
Op woensdag 11 november krijgen de kinderen voor het eerst weer 
schoolfruit. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen 
verschillende soorten groenten en fruit in de klas. Vanuit De Ark stimuleren 
we gezond eten en drinken. In de groep proeven de kinderen van onbekende 
groente en fruitsoorten. De hoeveelheid fruit per leerling verschilt per dag. 
Elke dinsdag ontvangt u via SchouderCom een bericht over welk fruit er die 
week wordt gegeten. Lust uw kind dit niet of is het te weinig, dan kunt zelf 
extra fruit of groenten meegeven om die dag op te eten. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag mogen er geen koeken e.d. worden meegegeven.  
Wij zijn blij dat De Ark weer mee mag doen met dit Schoolfruitproject, dat 
wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie.  
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Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-
programma’s onderwijs 2020 -2021 
Vanuit de overheid is er een subsidie beschikbaar gesteld voor extra 
ondersteuning aan kinderen vanwege de gemiste onderwijsperiode in maart 
en april 2020 als gevolg van de corona-pandemie. IKC De Ark heeft deze 
subsidie toegekend gekregen om daarmee kinderen extra ondersteuning te 
bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden die hierdoor veroorzaakt 
kunnen zijn. 
 

De subsidieregeling is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in de periode van het schooljaar 2020-2021. 
Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats op vrijwillige 
deelname, naast het reguliere onderwijsprogramma. Als uw kind hiervoor 
wordt uitgenodigd en gaat deelnemen verwachten wij dat het kind aan alle 
(wekelijkse) activiteiten deelneemt. 
 

Het aanbod wordt verzorgd onder of na schooltijd. Hierbij maken we gebruik 
van de expertise van onze ‘vaste’ gezichten. Dat wil zeggen dat we zoveel 
mogelijk werken met bekende leerkrachten of ondersteuners.  
 

Vanaf half november starten er verschillende groepen kinderen met leuke en 
leerzame activiteiten. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd. Er zijn geen 
kosten voor u als ouder aan verbonden. De subsidie is er opgericht om 
ongeveer 75 kinderen extra ondersteuning te kunnen geven. Wij kijken voor 
welke kinderen dit het meest passend is. De Ark gaat werken in groepen van 
tien-twintig kinderen. Elke week heeft een vaste groep kinderen een extra 
activiteit zoals; spelend leren met taal en rekenen, extra begeleiding voor taal 
en rekenen, muziekles met gebruik van prentenboeken, huiswerkklas of een 
activiteit gericht op wereldoriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling of 
burgerschap.  
 

Het doel is dat de kinderen profiteren van de extra ondersteuning om zo de 
verloren leertijd in te halen. U ontvangt meer specifieke informatie over de 
activiteiten via SchouderCom.  
 
 
 

Sinterklaas 
Ook dit jaar zal Sinterklaas ondanks alles toch wel Nederland weer gaan 
bezoeken. Helaas gaat de intocht in veel plaatsen niet door, maar op televisie 
zullen de kinderen vast zijn intocht op een veilige afstand kunnen meemaken. 
Op school hebben wij een manier gezocht om hem ook op een veilige manier 
te ontvangen. Sint komt langs op vrijdag 4 december, maar zal niet zoals 
gebruikelijk op het plein worden onthaald. Ouders kunnen dit jaar helaas niet 
meegenieten, omdat wij graag de 1,5 meter willen waarborgen, ook om ons 
plein heen. De Sint zal een plek in de school krijgen en de kinderen zullen op 
gepaste afstand de Sint en zijn pieten ontmoeten. De kinderen van groep 1 
tot en met 4 krijgen deze dag een klein cadeautje en alle kinderen krijgen iets 
lekkers (uiteraard verpakt). De leerkrachten zullen u laten meegenieten door 
een blog of andere informatie via SchouderCom. Een datum voor schoenen 
zetten en lootjes trekken (groepen 5 tot en met 8) zullen later via 
SchouderCom aan u worden gecommuniceerd. De schooltijden op deze 
feestelijke vrijdag zijn voor de groepen 1 tot en met 4 tot 12.15 en voor de 

groepen 5 tot en met 8 tot 14.15.  
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Nieuws uit de groepen 7/8a en 7b 
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we deze week weer gestart.  
Alle kinderen waren lekker uitgerust en flink doorgewaaid na al die 
herfststormen. Daar kan je ook een prachtige collage van maken… 
en zo is het herfst geworden in en buiten de groep. Groep 7/8a moet hun 
eigen juf Ashley nog even missen en de invallers in de klas doen hun uiterste 
best om de kinderen hun werk goed te laten maken (van harte beterschap 
juf Ashley!). 
 
We zijn in de groepen 7b en 7/8a druk bezig ons voor te bereiden op  
de taaltoets en de dictees van spelling. Het valt niet altijd mee met al  
die weetwoorden waar geen regels bij horen. Ook de verleden tijd van  
de werkwoorden en het ’t kofschip x zijn behandeld in de klas.  
Kortom, we hebben het er maar druk mee! 
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Training Je emoties de baas  
Een training voor als je het moeilijk vindt om met je emoties om te gaan 
(kinderen van 8-12 jaar). 
 
Merkt u vaak dat uw kind een kort lontje heeft, snel huilt, slecht over 
zijn/haar gevoelens kan praten of deze niet goed kan uitten, snel ontploft of 
lang blijft hangen in een emotionele bui? Dan is deze training misschien iets 
voor uw kind. 
 
Tijdens acht bijeenkomsten van 1,5 uur gaan we op een actieve manier met 
uw kind aan de slag met: gevoelens een naam geven en erover praten, 
lichaamssignalen herkennen, positief denken, ontspannen, stappenplan ‘ 
’ik laat me niet uitdagen’’ en ‘’uit de situatie stappen’’. Tot slot maken de 
kinderen hun eigen afkoelplan. 
 
Start training: Maandag 30 november van 15.30 – 17.00 uur, locatie Minters 
Vlaardingen. Aanmelden kan bij doelpreventie@ggz-delfland.nl  Voor extra 
informatie kunt u ook uw gezinsspecialist op school benaderen of bellen met 
Doel Delfland via 06-23 27 53 05   
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