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Vanuit de directie

Het aftellen is begonnen!
Over 3 weken is onze eerste lesdag in het
Kenniscentrum! Afgelopen week hebben alle
groepen al een keer een kijkje mogen nemen in
het nieuwe gebouw. Dit was best spannend, maar
gelukkig vonden de leerlingen en het personeel
het erg mooi! Ondertussen zijn we al aan het
inpakken en aan het opruimen in het oude
gebouw. In verband met de verhuizing kunnen de
leerlingen op dinsdag 15 juni en woensdag 16 juni
niet naar school. De leerkrachten zorgen voor een
pakket thuiswerk, dit krijgen de leerlingen
maandag 14 juni mee. Op donderdag 17 juni
hopen we dan iedereen te verwelkomen in het
nieuwe gebouw! Het adres van Het Mozaïek is:
Graaf van Egmondstraat 79, 3261 AK
Oud-Beijerland.

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws gehoord heeft,
gaan de VO scholen weer volledig open per 31
mei a.s. Dit betekent voor de VSO leerlingen van
De Ark dat ze weer met elkaar in hun eigen groep
les mogen krijgen. We willen hierbij het personeel
en de VSO leerlingen hartelijk bedanken en in het
zonnetje zetten voor hun inzet en flexibiliteit de
afgelopen weken. Mede door ieders inzet konden
we met cohortgroepen werken en daarmee
besmettingen voorkomen.

Op school zijn zelftesten voor de leerlingen van
het VSO aanwezig. Als leerlingen van het VSO
gebruik willen maken van de zelftesten, dan
kunnen zij deze ophalen bij de mentor. Dit kunt u
als ouder ook met de mentor communiceren.

Met vriendelijke groet,

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

Agenda
Wanneer Wat

31 mei MR vergadering

14 juni Laatste dag in het huidige
gebouw

Juffen en meesterdag

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

17 juni Eerste dag in het
Kenniscentrum

25 juni Laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar

28 juni t/m 2
juli

Oudergesprekken

30 juni Studiedag personeel, leerlingen
vrij
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Lief en Leed

Tot onze spijt is juf Mirjam, mentor van VSO 2, maandag 31 mei voor het laatst op school. Zij heeft
veel voor de school betekend en zullen haar dan ook oprecht gaan missen. Wij wensen Mirjam veel
succes met haar nieuwe uitdaging.

Onze beide logopedistes, Willeke en Michon zijn nog aan het herstellen van Corona. Op dit moment
zijn zij wel wekelijks een klein aantal uren op school aanwezig. Zij gebruiken deze tijd om aan de
administratie te werken, de spullen uit te zoeken en in te pakken voor de verhuizing. Helaas kunnen
zij nog niet met de leerlingen aan de slag. We hopen op een voorspoedig herstel en wensen Michon en
Willeke hierbij sterkte.
Gelukkig gaat het met Leontine, onze orthopedagoge, weer goed! Zij is inmiddels weer volledig aan het
werk.

Nieuws uit het SO:

De Vlindertuin
Na een heerlijke meivakantie en nog wat losse dagen vrij, gaan we richting de verhuizing. Ter voorbereiding

zijn we afgelopen week met de leerlingen naar het nieuwe
gebouw gelopen en wat een geluk hadden we… meester Eugene
is met ons mee gegaan, zodat we met elkaar het nieuwe gebouw
in mochten. Ze vonden het GE-WEL-DIG! Eerst zijn we de grote
nieuwe gymzaal gaan bewonderen.
We moesten hiervoor de trap
opklimmen, want de grote gymzaal
is boven! Wij hebben onze eigen
kleinere gymzaal vlakbij het lokaal,
dus dat is super fijn. Maar af en toe
een kijkje nemen in de prachtige
zaal zullen ze fantastisch vinden!

Daarna zijn we weer naar beneden gegaan en hebben we een kijkje genomen
in onze toekomstige klas. Dit was ook super leuk.

En we hebben op de gang ook nog een speel/werkhoek.
Elke dag dat we op school zijn strepen we een dag weg…
Zo weten we wanneer we voor het laatst op de oude school zijn
en we gaan verhuizen naar onze prachtige nieuwe school! Om
de leerlingen te laten wennen aan de nieuwe situatie, zijn we van
plan om iedere week even naar het gebouw toe te lopen…. en
als we de kans krijgen om een kijkje binnen te nemen om alvast
te wennen…. zullen we dit zeker doen!

De Bloementuin
Ook wij zijn in de nieuwe school gaan kijken, wat is het prachtig geworden! Het wordt nu steeds spannender

naarmate het dichterbij komt. De kinderen hebben er heel veel zin in.
We hebben een aftelkalender ophangen in de groep zodat het wat
inzichtelijker wordt hoe lang het nu nog precies duurt. We werken met het
thema wonen de komende weken en zullen dan ook ‘verhuizen’ aan bod
laten komen. In de bouwhoek kan een huis gebouwd worden, maar ook
een nieuwe school.

Verderop in deze nieuwsbrief wordt wat
informatie gedeeld over Leespraat. De meeste
kinderen in onze groep werken met die
methode. Zo hebben ze de namen van alle
leerlingen leren lezen, een aantal dieren, de

dagen van de week en woorden als zie, pak, ga, wil. Zinnetjes als ‘maandag zie
ik (naam van klasgenoot)’ en ‘een konijn’ kunnen ze daardoor al lezen. Daar zijn
ze dan ook heel trots op als dat lukt. In de meivakantie hebben de kinderen u ook
een mooi moederdag cadeau gegeven. Iedereen bedankt voor de lieve reacties.
De kinderen waren super trots op hun eigen creatie.



De Vogeltuin
We zijn weer begonnen na twee heerlijke vakantieweken in de Vogeltuin.

Het thema voor de komende weken is verhuizen!
We zijn met elkaar gaan tellen over hoeveel dagen we
daadwerkelijk naar het nieuwe gebouw gaan.
Zo willen we de kinderen stapje voor stapje gaan voorbereiden op
deze grote verandering.
Ook zijn we alvast aan het inpakken gegaan. De stapel dozen wordt
elke week hoger!
Vrijdagmiddag 21 mei zijn we met de kinderen een kijkje gaan
nemen in de school. Wat waren we enthousiast en wat krijgen we
een mooie school en klas!
De gymzaal maakte helemaal indruk op ons allemaal; wat zullen we
daar fijn kunnen gymmen binnenkort.

De ouders hebben via de klassenapp foto’s toegestuurd gekregen. Zo kunt u ook een beetje meekijken waar
de kinderen straks elke dag zijn.
Uiteraard gaan we dit vaker doen, zodat we elke keer onze nieuwe, mooie school beter leren kennen.

Nieuws uit het VSO
De vakantie is voorbij en we zijn gestart aan de laatste paar
weken in ons oude gebouw. Nog een paar weken en dan gaan
we met elkaar naar het Kenniscentrum. En dat is best spannend,
maar we hebben er ook ontzettend veel zin in.
Ondertussen zijn de verhuisdozen al op school aangekomen en
worden er plannen gemaakt wanneer er wat ingepakt kan gaan
worden. Elke vrijdag wordt er al een deel van een magazijn of
kasten op de gang door de leerlingen ingepakt.
Dat de leerlingen erg betrokken zijn bij de verhuizing is al goed te
merken. Zo kwamen leerlingen van het VSO1 met het idee om
een fotoboek te maken en te filmen hoe de ‘oude’ school eruit
ziet, zodat we daar altijd op de nieuwe lokatie op terug kunnen
kijken. Een super leuk idee, waar we de komende tijd mee aan
de slag gaan.

Natuurlijk brengt de verhuizing ook veel vragen met zich mee. Waar zitten we precies in het nieuwe
Kenniscentrum? Hoe zien onze lokalen eruit? Zijn er ook lokalen voor de praktijkvakken? Is er wel een tuin
waarin er gewerkt kan worden?
Om een flink aantal van deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we vorige week ons eerste bezoek
gebracht aan het Kenniscentrum. De leerlingen waren onder de indruk want het zag er fantastisch uit!

De afgelopen periode stond CT centraal in de groepen. De komende tijd tot de zomervakantie zullen we
extra gaan werken aan de branches ZWS en Wonen.

Stages
De afgelopen maanden hebben we in elke nieuwsbrief
stilgestaan bij alle branches waar we op De Ark de leerlingen in
het VSO over leren: CT (consumtieve techniek, denk hierbij aan
koken, horeca & gastvrijheid), Groen, H&E (Handel en
Economie, denk hierbij aan het werken in de supermarkt), ZWS
(Zorg & Welzijn Schoonmaak) en Zedemo (Technische en
motorische ontwikkeling).

Nu gaan we elke maand vertellen over welke stages er bij ons op
school allemaal zijn. Zodat u, ook als uw kind nog in het SO zit,
al een kijkje in onze ‘keuken’ kunt nemen. Mocht u bedrijven
weten of werkt u zelf bij een bedrijf dat open staat voor leerzame
stages voor onze leerlingen kunt u dit altijd melden bij

b.denhoed@csgdewaard.nl of a.roos@csgdewaard.nl
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STAGES VSO 1
Interne stage
Op vaste momenten gaan de leerlingen in een kleine groep, onder begeleiding, taken doen in en rond de
school. De nadruk ligt op samenwerken en het oefenen van de basisvoorwaarden om stage te kunnen lopen.
In een volgende nieuwsbrief vertellen we u iets meer over wat de basisvoorwaarden inhouden.

Snuffelstage
De leerlingen maken kennis met alle branches.
Op school werken we een bepaalde periode aan een branche. Daarna gaan we kijken of we
een bedrijf kunnen bezoeken of vragen we iemand van een bedrijf om ons iets op school te
komen vertellen over het werk dat bij deze branche hoort.

Voor het komend schooljaar zien de periodes er zo uit. Aan Zedemo en Kunst werken we
het hele jaar door.

Tot de herfstvakantie Tot de kerstvakantie Tot de voorjaarstvakantie Tot de meitvakantie Tot de zomervakantie

De branche Groen De branche CT De branche Wonen De branche H & E De branche ZWS

Meer informatie over gebruikte methodes en/of werkwijze op de Ark
Oud-Beijerland. In deze nieuwsbrief:

Leespraat
Leespraat is een methode waarbij de ontwikkeling van praten en lezen hand in hand gaat. Het is dus geen
methode om alleen te leren lezen, maar om te leren communiceren.

De methode is ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom en
andere kinderen die voor hun spraak-/taalontwikkeling gebaat zijn
bij een methode gebaseerd op visuele ondersteuning en leren in
kleine stapjes.

Bij Leespraat staat communicatie centraal: je maakt de gesproken
taal visueel. Je sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het
kind leert zo dat lezen een vorm van communiceren is en niet alleen
een techniek.

Het heeft de voorkeur wanneer zowel op school als thuis gewerkt
wordt met leespraat. Het is belangrijk om iedereen hierbij actief te
betrekken.
Iedereen moet op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind
en wie waarmee bezig is. Het is goed wanneer één persoon de
coördinatie heeft, bijvoorbeeld de logopedist.

Bijzondere kenmerken van de methode Leespraat zijn:
● betekenisvol lezen vanaf het begin (lezen is begrijpend
lezen)
● eigen leefwereld staat centraal (lezen gekoppeld aan
beleven)
● lezen om te leren praten (stimuleren van het praten,

zinslengte uitbreiden, uitspraak verbeteren)
● beginnen met lezen op zeer jonge leeftijd (tussen 2 en 4
jaar)
● doorgaande lijn tijdens de schoolperiode, waarbij lezen

en praten hand in hand blijven gaan
● het visuele gaat vooraf aan het auditieve en ondersteunt de ontwikkeling daarvan ● het
leesproces verloopt van globaal naar analytisch



● kinderen leren lezen zoals volwassenen lezen:
● belangrijkste strategie: directe woordherkenning (‘straat’)
● tweede strategie: woorddelen herkennen (str -aat)
● derde, aanvullende strategie: deel van een onbekend woord verklanken (st – r – aat)

In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk in
groep 3 van de basisschool, leren kinderen direct de hele woorden herkennen.
Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Je neemt
hiervoor woorden uit de belevingswereld van het kind. Als een kind circa 50
woorden kent kan het al een eigen gemaakt boekje lezen. Vanaf dat punt kan
stapsgewijs naar een meer analytische benadering toe gewerkt worden.
Het kind leert beginletters herkennen en ziet overeenkomsten tussen
lettergrepen en andere woorddelen. Op deze manier leert het geleidelijk
aan ook nieuwe woorden lezen.

Leespraat werkt vanuit een holistische visie op de ontwikkeling. Het leren
lezen wordt verbonden met belangrijke aspecten van de ontwikkeling en
gekoppeld aan de belevingswereld van het kind.

Hier gaan we in een volgende nieuwsbrief verder op in.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met leden van de werkgroep Leespraat

Angelique (a.bijl@csgdewaard.nl), Lianne (l.brussaard@csgdewaard.nl), Naomi (n.korpel@csgdewaard.nl),
en Willeke (w.smids@csgdewaard.nl)

Vanaf donderdag 17 juni verwelkomen wij alle leerlingen op de nieuwe locatie aan de
Graaf van Egmondstraat 79
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