
 

 
Vanuit directie 
En dan is het, bijna ongemerkt, alweer december, 

een gezellige maand 
op school! 
De leerlingen kijken uit 
naar de 
sinterklaasviering en 
daarna volgt al snel de 
kerstviering. 
Ondertussen is alweer 

normaal dat we met een mondneuskapje op door 
school lopen om zo besmettingen met het 
Coronavirus tegen te gaan. Het lijkt deze periode 
goed te gaan, er zijn nog geen leerlingen besmet 
geraakt en ook het personeel heeft nog geen 
Corona gerelateerde klachten. Iets om blij en 
dankbaar voor te zijn! 
 
Naast alle feesten gaat ook de 
onderwijsontwikkeling in volle gang door. Het SO 
volgt nascholing op het gebied van doelgericht, 
beredeneerd en thematisch werken. Elke groep 
heeft nu één of meerdere themahoeken in het 
lokaal.  
En het VSO is zich aan het specialiseren in het 
aanbieden van branchegerelateerd onderwijs. 

Verderop in deze nieuwbrief meer daarover en ook 
wat foto’s daarbij.  
 
En tenslotte vordert ook de bouw van 
Kenniscentrum ‘Het Mozaïek’ gestaag! Het 
gebouw wordt prachtig. De verschillende teams 
komen dit schooljaar al regelmatig in werkgroepen 
bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en om 
de organisatie goed van start te laten gaan. 
 
 
Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Namens het team wensen wij u veel leesplezier. 
We zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrieven 
vindt? U kunt het ons laten weten door te mailen 
naar: arkobl@csgdewaard.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Eugène Schilperoordt 
Yvonne Verweij 
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Sint op de Ark 
Een aantal weken geleden hebben wij een brief ontvangen van de Sint. Ook dit jaar 
komt hij bij ons op bezoek! Op vrijdag 4 december zal hij het Sintfeest bij ons op school 
komen vieren. Van het speellokaal wordt een echt feestlokaal gemaakt, waar de Sint 
alle groepen één voor één kan ontvangen. 
In het VSO maken de leerlingen surprises voor elkaar. Deze mogen op donderdag 3 
december in e taxi meegenomen worden. (Mocht u zelf de surprise komen brengen, 
vragen we u tussen  08.15 uur - 8.30 uur en 15.00 uur - 15. 15 uur vanwege 
coronamaatregelen buiten te wachten met uw kind, zodat de mentor aanwijzingen 
kunt geven.) 
 
We willen alle ouders vragen om niet bij de poorten te blijven staan als de Sint komt. Zo 
kunnen we ook de aankomst van de Sint volgens de richtlijnen uitvoeren.  
De leerlingen zijn vanaf 12:30 vrij! 
We wensen iedereen alvast een fijn Sinterklaasfeest! 
 
Kerst 
Dit jaar zal de kerstviering iets anders gevierd worden. Dit om het ‘Coronaproof’ te houden.  

Wat we gaan doen: de kerstviering zal woensdagochtend 16 
december in het eigen lokaal plaatsvinden. De leerlingen mogen deze 
dag in hun mooiste kleren naar school komen.  
In de klas hebben we een kerstontbijt. Om rekening met alle 
coronaregels te houden hebben we bedacht dat iedereen een eigen 
broodtrommel meeneemt met lekkers erin. Zo kunnen we toch nog 
gezellig met elkaar eten en ons aan alle regels houden. Mooi!  
 
Omdat het niet mogelijk is om met alle leerlingen en alle leerkrachten in 
het speellokaal de viering te houden, hebben we besloten om dit in het 
eigen lokaal te doen. Van tevoren neemt elke groep een leuk filmpje op 
van hun kerstoptreden. De filmpjes van alle groepen worden op een 
Powerpoint gezet. Dit zal dan bij elkaar de online kerstviering vormen 
die we woensdag 16 december met elkaar kijken. Aan het einde van 
de dag ontvangt u het filmpje van uw kind(eren). Zo kunt u toch nog 
meegenieten.  
 
Fruit en drinken hoeft deze dag niet meegegeven te worden. Dit regelt 
de school.  

 
Tip van de maand 

 
Het is alweer bijna december en snel donker buiten. Veel kinderen gaan weer 
meer binnen spelen en wellicht ook sneller achter een scherm.  
Wist u dat spelen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind? Met spelen 
ontwikkelt een kind zijn of haar motoriek, taalontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en de emotionele- en sociale ontwikkeling. Toch zien we overal in 
de wereld om ons heen dat veel 
kinderen lang achter een scherm 
zitten. Bij veel kinderen is het 
handig om aan te geven hoe lang 
ze achter een scherm mogen. 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld 
onderstaand pictogram gebruiken. 
U kunt deze bijvoorbeeld 3 keer 
uitprinten. Uw kind kan deze 

inleveren. Zijn de kaartjes op? Dan is er geen ‘schermtijd’ meer en zal er 
gespeeld moeten worden. 
 
 
  



 

MR  
★ Wist u dat we afgelopen maandag een online vergadering hadden 

met 
 alle MR leden! 

★ Wist u dat Gabriëlle en Cindy ( Middelharnis) afgelopen dinsdag een 
online verdiepingscursus hebben gedaan? 

★ Wist u dat we namens de MR kort gekeken hebben naar de uitslag 
van 

de tevredenheidsenquete van het team? 
★ Wist u dat we dit de komende periode verder gaan bekijken? 
★ Wist u dat de moeder van Joost ( VSO) in de MR zit? 
★ Wist u dat u haar kunt mailen als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft voor een volgende MR vergadering? 
★ Wist u dat haar mailadres  pollinnetje@hotmail.com is? 

 
Nieuws uit SO 
Alle groepen zijn volop aan het genieten van de gezellige decembermaand. Tot 4 december is Sinterklaas het 
hoofdthema van de hoeken. Daarna wordt de klas gezellig in kerstsferen gebracht.  
 

 
Nieuws uit het VSO 
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het aanbieden van lessen Zedemo. De lessen worden gegeven door juf 
Liselotte, juf Ingrid en juf Brigitte.  

We hebben voor deze methode gekozen om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van 
arbeidsvaardigheden. Bij Zedemo werken de leerlingen in een gestructureerde omgeving. 
Ze trekken hun rode shirt aan en werken stil. De eerste opdrachten komen uit de 
sorteerkist. De leerlingen leren om met 2 handen te werken: hun pakhand en werkhand. 

Aan het eind van de opdracht leren ze hun eigen werk na te kijken. Heb ik de opdracht goed uitgevoerd? 
 
Na de eerste weken zien we enthousiaste leerlingen. 
Ze vinden het mooi materiaal om mee te werken. 
De juffen zijn positief verrast over de concentratie van de leerlingen en hoe lang ze een taak kunnen volhouden.  
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Uitgelicht 
 
 
In deze rubriek vertellen we elke maand iets over het branchegericht 
werken in de bovenbouw van het VSO. 
Deze maand vertellen we u iets over het vak Groen. 
 

 

Praktijkvak GROEN 

 

Juf Ingrid vertelt…. 

Natuurlijk hebben de leerlingen die niet op LOL ( Leren Op Locatie) stage gaan ook lessen in het Vak Groen. Deze 
lessen worden veelal buiten gegeven in een grote tent. We hebben de afgelopen weken onderzocht welke 
“kriebeldieren” er in de tuin leven en wat deze diertjes doen. Iedere groep heeft een wormenhotel gemaakt of 
bekeken.  

Ook zorgen wij dat de buurt van de school netjes blijft doordat er elke week minstens een groep op pad gaat om 
zwerfafval te verzamelen. Dit afval wordt dan gescheiden aangeboden in de containers. De meeste leerlingen vinden 
het heel belangrijk dat het afval in de natuur wordt opgeruimd, Natuurlijk hebben alle leerlingen dan hun eigen 
handschoenen aan en gebruiken we een knijptang, We willen wel voor het milieu zorgen, maar onze eigen veiligheid 
is ook belangrijk. We raken nooit afval met blote handen aan.  



 

In de schooltuin hebben we knoflook geplant. We wilden dit gewoon proberen en zijn heel erg benieuwd of dit gaat 
lukken. Zo zijn we dus ook bezig met het leren en experimenteren. Verder hebben we geleerd grond om te leggen en 
oefenen we op de juiste manier te tillen. In onderstaande foto’s kunt u zien dat er hard gewerkt wordt maar dat een 
goede werksfeer onderling ook belangrijk is.  

 

 
Oproep 
Wie heeft er voor ons snoeiafval van coniferen en hedera? Voor het 
vak groen gaan we leren hoe we kransen kunnen bekleden. 
Vanaf a.s. maandag t/m 14 december kunt u via de mail een melding 
doen als u bij ons groen kunt leveren. ingrid.dejong@csgdewaard.nl 
 
 

Alvast bedankt!!! 
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