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Beste ouders en/of verzorgers, 
De eerste week na de zomervakantie is volbracht. Na een zonnige vakantie 
draaien alle groepen weer en zullen in de kinderopvang nog een aantal 
kinderen en pedagogisch medewerkers gaan genieten van hun vakantie.   
De vakantie-BSO is afgesloten en de Kunst-BSO is weer opgestart.  
Een nieuw schooljaar brengt altijd een beetje spanning met zich mee, gezonde 
spanning hopen we. We willen er een waardevol jaar van maken. Een jaar 
waarin uw kind met plezier zal spelen, leren en werken binnen de hele 
dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of binnen het onderwijs.  
Tijdens de zomervakantie heeft een verbouwing plaatsgevonden aan de 
Lissabonweg 2/4. Er is de afgelopen zes weken erg hard aan gewerkt. Er zijn 
muren weggehaald, er zijn weer andere muren geplaatst en er ligt een mooie, 
lichte vloer. We hopen dat de kinderen net zo enthousiast zijn over het 
resultaat als wij. En uiteraard hopen wij u het resultaat ook snel te kunnen 
laten zien. 
 

De maatregelen die we namen voor de zomervakantie i.v.m. het coronavirus, 
gelden nog steeds. We vermelden hieronder de belangrijkste zaken: 

 Ouders kunnen alleen naar binnen wanneer hiervoor een afspraak is 
gemaakt of wanneer u hierover aparte informatie heeft ontvangen.  

 Wanneer iemand in het gezin verkouden is en koorts heeft, blijven 
alle kinderen uit het gezin thuis. 

 Kinderen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Kinderen 
van 0-4 jaar en in groep 1/2 mogen wel naar school komen als zij 
alleen neusverkouden zijn (zonder koorts, hoesten of andere 
klachten). 

 Medewerkers met corona gerelateerde klachten blijven thuis. In 
eerste instantie proberen wij op een andere wijze de lessen van de 
kinderen door te laten gaan of zorgen wij voor vervanging van de 
pedagogisch medewerker.  

 Wanneer er geen leerkracht beschikbaar is, zal er geen les zijn voor de 
kinderen. Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dit tijdig. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 

 We vieren de verjaardagen in de groepen, maar trakteren is alleen 
mogelijk met voorverpakte traktaties. De traktaties voor de 
leerkrachten buiten de groep van uw kind kunt u achterwege laten. 

 Kinderen wassen regelmatig hun handen en drogen met papieren 
handdoekjes af. 

 De lokalen en ruimtes worden goed geventileerd.  

 

 

 

 

Kalender – belangrijke data: 
 
Basisschool: 

 Donderdag 17 september    -  Informatie over het nieuwe  
         schooljaar via Schoudercom. 
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Noortje Smit, locatiedirecteur IKC De Ark 



 

 

 

  Ouderpunt IKC De Ark 
In het ouderpunt organiseren we activiteiten en bijeenkomsten. Alle ouders 
zijn welkom om koffie/thee te drinken en om mee te doen aan workshops en 
activiteiten. In het ouderpunt spreken we (zoveel mogelijk) Nederlands met 
elkaar. Neem voor meer informatie contact op met Els Boog via telefoon-
nummer 06 14 90 04 43 / e-mail: e.boog@stichtingaanzet.nl. 

Locatie: Baarnhoeve 4, Vlaardingen.  

Programma september: 

o Maandag 7 september: Startdag 
o Maandag 14 september: Bijeenkomst inentingen (gast: Jacky Meijer) 
o Maandag 21 september: Week van de alfabetisering 
o Maandag 28 september: Informatie over de buurt/wandelen 
 
 

Peuterlab 
In het Peuterlab zijn peuters en ouders samen spelenderwijs bezig met 
onderzoekend en bewegend leren, voorbereidend rekenen en schrijven, het 
vergroten van de woordenschat, het stimuleren van fantasie en het nadenken 
over oplossingen. 
 
Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd om de experimenten 
samen met hun (klein)kind te ontdekken, bijvoorbeeld:  
 

 Maak een kunstwerk op een sokkel 

 Bouw je eigen Mondriaan 

 Bouw een toren die hoger is dan jijzelf 

 Probeer olie en water te mengen 

 Laat ijs smelten 
 
Data 2020-2021 (onder voorbehoud!): 

 

- Maandag 14 september 2020  - Maandag 18 januari 2021 
- Maandag 12 oktober 2020  - Maandag 15 februari 2021 
- Maandag 9 november 2020  - Maandag 15 maart 2021 
- Maandag 14 december 2020  - Maandag 19 april 2021 

     - Maandag 31 mei 2021 
     - Maandag 28 juni 2021 
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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.  
 
 
 
 
 

Ventilatie lokalen/groepsruimten 
De lokalen en ruimtes worden goed geventileerd. Vanuit Un1ek volgt een 
onderzoek of alle gebouwen voldoen aan de gestelde richtlijnen.  
Tot 1 oktober mag er geen gebruik gemaakt worden van losse airco’s of 
ventilatoren. Nu we zorgen voor extra ventilatie van onze lokalen merken wij 
dat de kinderen het soms wat frisser hebben. Wilt u zorgen dat ze een trui of 
vestje bij zich hebben?  
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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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Nieuws van de BSO 
De vakantieopvang Holy heeft ondanks de coronamaatregelen een hele leuke 
zomervakantie gehad. We hebben zin in het nieuwe schooljaar! 
 
Ook zijn we blij dat we een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. 
- Bij de Mondriaangroep verwelkomen wij Eliana Reijnders. 
- Bij de Picassogroep verwelkomen wij Tatjana Verkaaik. 

 
Ook zal Petra Ouwens tijdelijk meedraaien met de Rembrandtgroep. 
We verwelkomen veel nieuwe kinderen dit schooljaar! We hopen dat alle 
kinderen een superjaar bij ons gaan beleven, vol met leuke, kunstzinnige en 
smakelijke activiteiten! 
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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 zijn:  
 

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  

 
 

Gymlessen 
Beste ouders,  
Om hygiënische en veiligheidsredenen is het erg belangrijk dat uw kind  
goede schoenen draagt tijdens de gymles. Ook schone sportkleding is 
verplicht. Het liefst een korte broek en shirt. De leerlingen kunnen het 
namelijk erg warm krijgen. Mijn verzoek is of u uw kind wilt helpen 
herinneren dit mee te nemen op de dag dat ze komen gymmen.  
 
Bij voorbaat dank voor uw begrip! 
 
Meester Rob  
Gymleraar IKC De Ark 
 
 

Groepsmiddag/avond basisschool 
Bij het maken van de planning voor dit schooljaar is er rekening gehouden dat 
het houden van een groepsmiddag, met informatie over het leerjaar van uw 
kind, niet mogelijk is vanwege de richtlijnen (Covid-19). U ontvangt op 
donderdag 17 september een bericht via Schoudercom met hierin meer 
informatie over de groep/het leerjaar van uw kind. U krijgt een digitaal kijkje 
in de klas! 
 
 
 

Oudervertelmiddag/avond basisschool 
Omdat de kennismaking en de groepsmiddag/avond niet doorgaan, missen 
wij het contact met u als ouder. Om die reden geven we een andere invulling 
aan dit contact: de leerkracht van uw kind neemt telefonisch contact met u 
op. In de week van 28 september zullen de 3-2-1 gesprekken telefonisch 
plaatsvinden. U kunt in de week van 21 september intekenen via 
Schoudercom. Als u zich niet inschrijft via Schoudercom, dan wordt u 
ingedeeld en krijgt u een tijd toegewezen. De leerkracht belt u op het 
afgesproken tijdstip op. Dit kan ook met een afgeschermd telefoonnummer 
zijn.  
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Hoofdluizen 
Op de dinsdagochtenden na elke schoolvakantie zullen de leerlingen worden 
gecontroleerd op hoofdluizen. Wanneer er luizen zijn geconstateerd worden 
de ouders via de leerkracht op de hoogte gebracht. Als kinderen zijn 
behandeld en luisvrij zijn mogen ze weer naar school. 
 
 
 

Welke ingang voor welke groep? 
Het is voor sommige leerlingen nog steeds lastig de juiste route naar het 
klaslokaal te nemen. Hoewel het op alle toegangsdeuren staat aangegeven 
zetten we het hieronder nog even op een rijtje: 
 
Lissabonweg Hoofdingang: 4b, 7b, 7/8a, 6a,6b,8b,  
Lissabonweg zij-ingang (kleuterplein): 5b, 4/5a en Meerjarengroep 
Lissabonweg via eigen deur (kleuterplein): Groep 2c, 3s, 3a, 4c 
Baarnhoeve Hoofdingang: 2b en 1c 
Baarnhoeve ingang kleuterplein: 1/2a en 1b  
 
 

Schoolfruit 
Zoals elk schooljaar hebben we ons aangemeld voor het EU-Schoolfruit-
programma. We horen eind deze maand of we hiervoor worden uitgekozen. 
We hopen de leerlingen weer veel vitamientjes te kunnen geven op school. 
 
 
 
 
 

Petje af Waterweg start weer 
Petje af opent de deuren voor enthousiaste leerlingen uit de groepen 7 en 8!  
Op 13 september gaat Petje af weer van start in Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. Bij Petje af krijg je op zondag les van inspirerende gastsprekers uit 
het bedrijfsleven, je gaat op bedrijfsbezoek, je leert onderzoeken en 
presenteren en je maakt sportieve en culturele uitstapjes.  
  
In blokken van vier lessen per jaar ontdek je welke toekomst- en 
beroepsmogelijkheden je hebt en wat jouw interesses en talenten zijn.  
Je wordt begeleid door onze coaches. Deelname aan Petje af is gratis!  
We vragen je aanwezigheid en enthousiaste deelname op dertig zondagen.  
  
In Vlaardingen is onze locatie Bibliotheek De Plataan, Waalstraat 100 
(centrum). 
  
Ben je nieuwsgierig? Kijk op www.petjeaf.nl/waterweg 
en meld je vóór 7 september aan via waterweg@petjeaf.nl. 
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De kop is eraf in groep 1b! 
Het prentenboek waar we de komende tijd mee werken is "Het Kleuren-
monster". Deze voelt zich een beetje in de war en weet niet of hij blij, kalm, 
verdrietig, boos of angstig is. We hebben dit boek al een aantal keren 
gelezen. De leerlingen mogen hun eigen knijper bij de emotie ophangen, 
zoals zij zichzelf die dag voelen. De meester kan daar dan rekening mee 
houden.  
 
Met beeldende vorming zijn we onze verjaardagskalender aan het maken. 
We zijn dit jaar de Bijtjesgroep en maken dus een bijtje. De komende weken 
worden er meer bijtjes gemaakt om de klas te versieren. Nu is de klas nog 
een beetje kaal.  
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Nieuws uit de groepen 
 


