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Vanuit de directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We raken er bijna aan gewend, maar corona heeft
ondanks de volledige openstelling voor zowel SO
als VSO, nog dagelijks invloed op ons handelen.
Twee groepen en een handjevol leerkrachten
hebben verplicht in quarantaine gezeten,
leerlingen die getest worden, online onderwijs,
een telefoontje van school met het verzoek om uw
kind op te halen nadat het net in een taxi heeft
gezeten met iemand die positief bleek te zijn etc.
Het vraagt van ons allemaal, zeker voor u als
ouder, de benodigde flexibiliteit en begrip.
Als team zijn we voortdurend aan het schakelen
tussen de ruimte die we krijgen, de keuzes die we
kunnen maken en de beperkingen die we ervaren.
Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we zoeken
steeds naar de balans tussen wat goed is voor de
leerlingen en een veilige werkplek voor alle
medewerkers.
In het VSO zijn alle (externe) stages uitgesteld tot
aan de meivakantie en zien we er met elkaar op
toe dat leerlingen zich zoveel als mogelijk aan de
richtlijnen houden. Denk hierbij aan de 1,5 meter
afstand, het handen wassen en het dragen van
een mondneusmasker in de gangen.

Ook weten we dat iedere verandering in de
landelijke besmetting cijfers direct voor andere
maatregelen kan zorgen. Laten we hopen dat de
school open kan blijven en bij positieve
veranderingen in kleine stapjes de mogelijkheden
voor het VSO weer uitgebreid worden.
Ondertussen gaat alles gewoon door. Zo heeft de
Vlindertuin er de afgelopen maand vier nieuwe
leerlingen bij gekregen, is de Paascommissie druk
bezig met voorbereidingen voor een alternatieve
Paasviering en begint iedereen langzaam met de
voorbereidingen voor de aanstaande verhuizing
naar het Kenniscentrum.

We gaan niet alleen samen op weg naar Pasen,
maar ook samen op weg naar de aanstaande
verhuizing naar het Kenniscentrum. Met dank
voor uw begrip in deze periode wens ik u namens
het hele team veel gezondheid en een gezegend
Pasen toe.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Verweij en Eugène Schilperoordt
Directie Ark OBL (arkobl@csgdewaard.nl)

Agenda
Wanneer Wat

31 maart Paasviering in de
eigen groep

2 t/m 5 april vrij Goede Vrijdag en
Pasen

23 april Koningsspelen (alle
leerlingen om 12.30
uur vakantie)

26 april t/m 7 mei Meivakantie
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Lief en Leed

Bernadette du Mez, onze schoolmaatschappelijk werker, is met pensioen gegaan. We
willen haar enorm bedanken voor haar inzet op De Ark de afgelopen jaren.
Op dit moment zijn we in gesprek met het Jeugdteam over een nieuwe
schoolmaatschappelijk werker die aan De Ark wordt gekoppeld. Zodra we meer
weten, brengen we u hiervan op de hoogte.

Onze beide logopedistes, Willeke en Michon zijn nog aan het herstellen van Corona.
Daar waar mogelijk proberen ze vanuit huis, achter de schermen, wat
werkzaamheden te verrichten.

Gelukkig gaat het met Leontine, onze orthopedagoge steeds wat beter. Zij is
inmiddels haar uren behoorlijk aan het uitbreiden. Fijn!

En we zijn heel erg blij dat Eugene weer volledig aan het werk is.

Nieuws van de MR
Eind van het schooljaar is Therese van der Pol, 4 jaar lid van
de MR. Therese heeft besloten om haar termijn niet te
verlengen. Wij vinden dit erg jammer en zullen haar
betrokkenheid en inbreng missen.
Omdat Therese stopt ontstaat er een vacature binnen de MR.
Als u mee wilt denken over het beleid en andere zaken en in de MR wilt, dan kunt u
mailen naar g.denhollander@csgdewaard.nl.

Pasen
Woensdag 31 maart houden we de Paasviering in eigen klas. Vanwege de RIVM richtlijnen hebben we de

viering wat aangepast. In elke klas staat nu een mooi versierde Paastak.
De ramen zijn mooi beschilderd in het thema lente en we zijn druk aan het
oefenen met de liederen.
Tijdens de viering in de klas vertellen we het Paasverhaal, zoeken we
eieren, maken we een leuke knutsel en nog veel meer. Maandag 29 maart
zal juf Bernadette een Paasgymles geven. We doen dan allerlei leuke
spelletjes. Kortom: We maken er met elkaar een gezellige Paasviering
van.

Koningspelen
De Koningsspelen zijn op vrijdagochtend 23 april
2021. We zullen deze ochtend rondom de school

spelletjes doen die verantwoord zijn gezien de situatie. Om 12.30 uur start de
meivakantie!

Nieuws uit het SO:
De Vlindertuin heeft er nieuwe vlinders bij. De groep bestaat nu uit tien kinderen. Zes Jongens en vier

meisjes. De afgelopen weken hebben we kennis gemaakt met elkaar. Puk, ons
nieuwe poppenvriendje, vindt ons al heel knap! Hij
helpt ons met het wennen aan regels en routines,
waar alles staat en waar we allemaal mee kunnen
spelen en werken.
Inmiddels zijn we begonnen met het nieuwe
thema: Puk gaat helpen op de boerderij. We leren
welke dieren en mensen er wonen op de boerderij.
Hoe we de baby’s van de dieren noemen en op de
boerderij wordt natuurlijk ook Pasen gevierd!

De afgelopen week hebben we in de Bloementuin online les gehad. Het is
nooit leuk maar gelukkig is nu bijna iedereen weer op school en genieten we
weer van het samen zijn. We hebben gewerkt aan het thema dieren. En
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natuurlijk komt de lente en Pasen er weer aan, waar dit thema erg goed bij past.
De kinderen zijn creatief aan het werk geweest met het opmeten van een huisje en hoe past dit op je papier.
Het verven en knutselen van het eerste kuiken was ook super gelukt. Deze week gaan we de ramen verven
en de paastak versieren.

In de Vogeltuin zijn we bezig met het thema bloemen/planten en lente. Onze winkelhoek is omgetoverd tot
een gave plantenwinkel. Er staat van alles wat we ‘zogenaamd’ kunnen verkopen. Er is hard gewerkt in de

winkel: prijsjes op de potjes plakken, plantjes poten en de winkel netjes
maken. Ook hebben we een mooi potje versierd, er watten in gedaan en er
een boon tussen gestopt. Sommige kinderen vonden dit heel raar en wilden dit
juist graag met aarde doen. Dat kan natuurlijk ook. Zo kunnen we ook gelijk
het resultaat zien.

Nieuws uit het VSO
Yes! Na een lange lockdown konden we eindelijk
weer naar school. Wat een feest! We hadden
elkaar echt gemist en zijn blij dat we veel
leerlingen weer op school kunnen zien. Het is
natuurlijk ook best wel weer wennen, zo met al
die maatregelen, maar we zijn er trots op hoe
goed iedereen die opvolgt.

Na de lockdown staat er ook weer een praktijkvak centraal namelijk Consumptieve Techniek (CT). Juf
Natascha geeft dit praktijkvak. In de keuken gaan we in kleine groepjes aan de slag met de basistechnieken
en soms koken we zelf een gerecht. Maar nu dit praktijkvak tot de meivakantie centraal staat, gaan we er
ook in de stamgroepen mee aan de slag.  In het VSO1 leren we bijvoorbeeld nieuwe woorden van allerlei

keukengerei en lezen recepten en teksten over verschillende soorten
gerechten. Maar ook maken we af en toe ons eigen ‘restaurant’ in de
klas. We leren hier hoe je de gasten op een vriendelijke manier kan
begroeten of hoe je de ‘gereserveerde’ tafels moet dekken. Natuurlijk
gaan we de komende tijd nog veel meer met CT in de klas doen!

Ook met rekenen maken we een koppeling naar CT. We zijn na de
lockdown gestart met wegen. We leren hierbij
de begrippen kilo en gram en oefenen met
het wegen met de keukenweegschaal.

We zijn begonnen met wegen met een balans. We kijken dan wat er zwaarder of
lichter dan een kilo is. We gebruiken hiervoor ons lijf, een balans of de wip in het
speeltuintje. Het pak meel van een kilo vloog bijna de lucht in, toen we aan de
andere kant van de wip gingen zitten!
Daarna zijn we met een groepje verder gegaan met het afwegen van een kilo op de
keukenweegschaal. Ook hier gaan we de komende periode verder mee aan de
slag.

Halverwege maart heeft ook VSO1
online les gehad. Het was weer
even schakelen, maar wat deden de
leerlingen goed mee. We hebben
een les gedaan over de
verkiezingen en hebben geleerd dat
we onze mening mogen geven. Erg
goed om te zien hoe betrokken
iedereen was. We weten nu dat
Nederland een democratie is en dat
we vanaf 18 jaar mogen stemmen.

Met Kwink en Kriebels in je buik zijn we bezig met de Lentekriebels. We hebben het hierbij over ‘kriebels in
je buik’ en over verschillende soorten relaties die mensen met elkaar kunnen hebben (kennis, familie,
vriendschap, verliefd zijn etc.).

Natuurlijk zijn ook alle andere praktijkvakken weer gestart. Bij het vak Groen schijnt gelukkig steeds vaker
het zonnetje. We zijn bezig met de tuin onkruidvrij te maken. Ook zijn er zaadjes gezaaid, dus wie weet
hebben we binnenkort rode biet, pompoen of radijs! Ook hebben we wat exta aandacht besteed aan het
afvalprikken! Met Kunst praten de leerlingen over de schilder Vincent van Gogh. Ze zijn o.a. aan de slag
gegaan met zonnebloemen. Ook krijgen sommige leerlingen het vak Wonen, waarin we oefenen met de was
ophangen, vouwen en sorteren.



Al met al zijn we blij dat we weer op school aan het werk kunnen!
Uitgelicht
In deze rubriek vertellen we elke maand iets over het branchegericht werken of een speciaal
vak in het VSO.

Deze maand vertellen we u iets over het vak Kunst
Door: juf Lot

De van Gogh weken:
slaapkamers,
zonnebloemen en nog
meer.

De eerste week na alle online lessen tijdens de
thuiswerk periode, hebben we genoten van het feit dat
we weer in real life aan de slag konden!
Bij de kunstlessen zijn we veel te weten gekomen over
de schilder Vincent van Gogh.
We leerden dat Vincent best een lastig leven heeft
gehad, dat hij pas beroemd werd na zijn overlijden en dat hij o.a. veel landschappen, portretten en bloemen
(waaronder natuurlijk de bekende zonnebloemen) schilderde.

Met de zonnebloemen zijn we vervolgens aan de slag gegaan.
We maakten kunstwerken met deze mooie gele bloem in de hoofdrol.
We tekenden en schilderden. En dat leverde mooie kunststukjes op.

Ook leerden we tekenen in diepte, en schilderden we " de slaapkamer" van Van
Gogh.
Natuurlijk was het erg leuk om te zien dat wij als kunstenaars kunnen toveren
met de drie primaire kleuren (rood, geel en

blauw) Even mengen, en als bij toverslag verschenen daar 3 hele nieuwe
kleuren: paars, oranje en groen!

Een opdracht ter ontspanning is daarnaast ook fijn om te doen. De
sterrennacht staat nog op ons programma. Gewoon heel veel stipjes zetten
met uiteindelijk toch een zeer kunstzinnig resultaat!

Het is superleuk om iedereen zo zijn best te zien doen. Ik ben al druk aan het
bedenken waar de volgende lessen over zullen gaan! Leuke suggesties en/of
lesideeën kunt u mailen naar l.vanveller@csgdewaard.nl.

Nieuws over het Moazïek
Mocht u het fimpje gemist hebben op onze eigen facebookpagina; Klik hier voor het filmpje

De bouw verloopt zeer voorspoedig en wordt naar verwachting halverwege mei bouwkundig
opgeleverd. De verhuisdagen voor het team van de Ark staan - onder voorbehoud - gepland
voor 15 en 16 juni. Meer informatie volgt binnenkort.

Vacature: lid en aspirant lid voor de Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Scholengroep De Waard wil graag in contact komen met een LID en
ASPIRANT LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT.
De volledige tekst van deze vacature kunt u vinden op website van CSG De Waard:
www.csgdewaard.nl/vacatures. Indien u meer inhoudelijke informatie wenst kunt u via
bestuur@csgdewaard.nl contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. J. Nootenboom.
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