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Vanuit de directie

De bouwkundige oplevering van onze nieuwe school is al over een paar weken. De lege verhuisdozen zijn
inmiddels geleverd en de definitieve verhuisdagen zijn bekend. Op dinsdag 15 en woensdag 16 juni worden
alle spullen verhuisd van de oude locatie naar het nieuwe kenniscentrum. De leerlingen zijn deze dagen

thuis en kunnen werken aan een speciaal samengesteld
thuiswerkpakket. Ook is er online-ondersteuning mogelijk indien
gewenst. Op donderdag 17 juni starten alle leerlingen in de nieuwe
school.
Het afgelopen jaar hebben wij de leerlingen zo veel mogelijk
betrokken bij de ontwikkelingen van de nieuwe school. In januari
2020 begon het met het draaien van de ‘eerste paal,’ op 6 oktober
2020 de onthulling van de naam, een prikbord op de gang met
iedere maand een nieuwe foto van de bouw en natuurlijk de
wandelingetjes met de eigen groep naar het bouwterrein van het
kenniscentrum.
Nu het moment bijna daar is, zijn wij ons ervan bewust dat ondanks
deze voorbereidingen, het voor sommigen toch een spannende

gebeurtenis is. Daarom hebben de directies van de vier participerende organisaties besloten om de
feestelijke opening niet op dezelfde dag te doen, maar een paar weken later. De feestelijke opening voor de
leerlingen staat vooralsnog gepland voor donderdag 1 juli. Meer informatie volgt.
Namens het gehele team van de Ark Oud-Beijerland wensen wij u een prettige vakantie.

Met vriendelijke groet,

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

Agenda
Wanneer Wat

26 april t/m 7 mei Meivakantie

zondag 9 mei Moederdag

10 mei Weer naar school

13 & 14 mei Hemelvaart, leerlingen vrij

24 mei 2e Pinksterdag, leerlingen vrij

28 mei Volgende nieuwsbrief

15 & 16 juni Verhuisdagen
Alle leerlingen blijven thuis en werken
aan het thuispakket

17 juni Eerste dag in het Kenniscentrum

https://youtu.be/AcWmMhMaXzI
https://youtu.be/1Y5LaZap640
mailto:arkobl@csgdewaard.nl


Lief en Leed

Manon Nieuwdorp heeft zich gespecialiseerd in de professionele
schoonmaakbranche. Ze heeft de opleiding SVA schoonmaak gedaan en hiervoor
haar certificaat behaald! Hierdoor heeft zij de bevoegdheid gekregen om onze
leerlingen voor te bereiden op het branchecertificaat zorg en welzijn schoonmaak.
Zij gaat geregeld met de leerlingen door de school om schoonmaakwerkzaamheden
aan te leren en uit te voeren. Na haar wekelijkse lessen met haar schoonmaakploeg
ziet het er allemaal weer spic en span uit op de Ark en dat is erg fijn Manon!

Ingrid de Jong heeft zich verder bekwaamd in het groen onderwijs.  Ze heeft de
opleiding SVA docent in het groen gedaan en haar certificaat behaald. Hierdoor is
zij bevoegd om leerlingen op te leiden tot assistent medewerker in het groen. Goed
gedaan Ingrid! Veel succes met het inrichten van de tuintjes op de nieuwe locatie!

Petra van Soest en Henny Vissers hebben de opleiding tot Autisme Coach afgerond. Zij hebben op 6 april j.l
hun diploma behaald. Binnen het team kunnen zij nu extra ondersteuning en advies bieden bij hulpvragen
met betrekking tot leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen).

Nieuws van de MR

In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen dat
we voor het schooljaar 2021-2022 een vacature
hebben voor de oudergeleding van de MR:
Op deze oproep hebben wij 1 reactie ontvangen, waar we erg blij mee zijn. Toch zien
wij in dat deze vacature niet geheel duidelijk was en er geen sluitingsdatum op stond.
Om iedere ouder een eerlijke kans te geven om zich aan te melden voor deelname
voor de MR zetten wij deze vacature er nog een keer in. Mochten meer ouders zich
aanmelden dan worden er verkiezingen gehouden.

Voorbeelden van wat u  gaat doen:
- U heeft 4 keer per jaar  een ( online) vergadering.
- U denkt mee met het beleid van de school.
- U heeft inzage
- U heeft instemmings- en adviesrecht

Vindt u dat u de school goed zou kunnen helpen? Wilt u graag meedenken?
Mail dan voor 24 mei naar: g.denhollander@csgdewaard.nl.

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid
voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De
Waard denkt, praat en beslist mee over allerlei beleidszaken op
stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van
het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.De GMR heeft over
bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het
personeelsbeleid, de besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van
vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, etc. De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De
GMR bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op
de website. Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau spelen,
over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging. Met ingang van het schooljaar 2020-2021
loopt de zittingstermijn af van Marjon Dekker en Siebe Terband. Aangezien bij de vorige vacature-ronde

https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr


beide kandidaten zijn toegetreden, betreft de vacature nu één ouder die onze GMR kan komen versterken.
Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

●        Warm voorstander van christelijk onderwijs.
●        Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
●        Brede maatschappelijke oriëntatie.
●        Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon Dekker,
voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com) Jovanka de Jong, secretaris (j.dejong@csgdewaard.nl) of het
bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij Jantine
Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn op vrijdagochtend 23 april 2021. We
zullen deze ochtend rondom de school spelletjes doen die
verantwoord zijn gezien de situatie. Elke groep viert de Koningsspelen binnen en buiten
met de eigen groep. Voor iedereen is er een heerlijke Oranjetraktatie gebakken door
leerlingen van het VSO. Samen met een pakje drinken en later nog een ijsje wordt het
extra feest.
Van de Oranjevereniging krijgen de kinderen nog een leuk cadeautje voor thuis.

Foto’s van het feest kunt u weer bekijken in de app en op de site!
Om 12.30 uur start de meivakantie!

Nieuws uit het SO:
De Vlindertuin
De afgelopen weken hebben we met elkaar hard gewerkt aan het thema ‘Puk gaat werken op de boerderij’.
Net voor de meivakantie is de Vlindertuin uitgebreid naar 11 leerlingen. We verwelkomen Joël van harte. De
Vlindertuin is niet alleen uitgebreid met leerlingen, maar ook hebben we de hele week juf Madelon en
Henrica in de groep. Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Madelon er en op woensdag- en
vrijdagochtend is juf Henrica er voor speciale ondersteuningsbehoefte van onze
leerlingen. Dit is heel gezellig!
Als u deze brief ontvangt, gaan we hopelijk genieten van een heerlijke vakantie,
want wat hebben de leerlingen de afgelopen periode weer hard gewerkt. We
hebben geleerd welke dieren er op de boerderij wonen, wat de boer moet doen om
goed te zorgen voor alle dieren, hoe we de babydieren moeten noemen en welke
geluiden zij maken. Ik kan jullie verklappen dat het geluid van de biggetjes echt een
succesnummer is. Daarom hebben we hier een mooi werkje van gemaakt.

We zijn super trots op ons elftal en hopen ze alle elf weer in volle gezondheid te zien op maandag 10 mei!!

De Vogeltuin
Ook in onze klas hebben wij een nieuwe leerling. We heten Daniël van harte welkom! Op dit moment hebben
wij 12 leerlingen in de klas. Ook hebben wij al enige tijd een stagiaire: Anne-Lijn. En wat is het fijn om extra
handen in de klas te hebben. Deze vrijdag is Anne-Lijn voor het laatst bij ons op school. Wat is de tijd voorbij
gevlogen en wat hebben wij veel aan haar gehad. We gaan haar missen!

De afgelopen 2 weken hebben wij Cito-toetsen afgenomen. Enkele leerlingen zullen nog doorgetoetst
worden. Wat is het mooi om te zien dat iedereen een mooie groei heeft laten zien! Trots zijn we op onze
leerlingen! En ook wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen iedereen weer uitgerust en in goede
gezondheid terug te zien.



Nieuws uit het VSO

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 de leerlingen uit VSO1, die kennismaken met
het vak ZWS (Zorg, Welzijn en Schoonmaak).
Door: juf Madelon

Vorige week hebben de leerlingen van VSO 1 auto’s gewassen met een speciale
shampoo. Een aantal collega's hebben
hun auto ‘opgeofferd’. Ze hebben

keihard gewerkt. Het doel was om te laten zien dat je van boven
naar beneden moet werken, omdat anders je gepoetste stukje

auto weer nat wordt als je het
andersom doet.
Gelukkig werkte het weer mee.

En een leuk weetje: we weten nu dat
de velg in het wiel zit en niet in de
spiegel of op het dak!


