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VANUIT DE DIRECTIE

Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Wat fijn dat we alle leerlingen na de
zomervakantie weer in goede gezondheid hebben mogen ontvangen. Voor sommige leerlingen is het een
eerste kennismaking bij ons op school, voor anderen het begin van een nieuw schooljaar, maar voor
iedereen geldt dat we naar school gaan in een geweldig nieuw gebouw. Op 7 oktober a.s. vanaf 17.30 uur is
er een open huis en heeft u de gelegenheid om dit nieuwe gebouw te bewonderen. Voorafgaand aan het
open huis vindt de officiele opening plaats door de bestuurders en wethouder Steen. Namens CSG de
Waard zal de heer Jan Winters, bestuurder a.i. aanwezig zijn. De officiele opening duurt tot 17.30 uur en is
enkel voor genodigden.
Verder in deze nieuwsbrief een eerste kennismaking met Jolien van Eijkeren (logopediste) en Marie-José
Roefs (schoolmaatschappelijk werkster). Wij wensen hen veel succes en plezier op de Ark.
Wij hopen dat we u dit jaar weer vaker op school mogen begroeten, de vooruitzichten zijn in ieder geval
hoopgevend. Tot snel!

Met vriendelijke groet,

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

AGENDA

Wanneer Wat

29 september Sportdag op de Kikkershoek
(Vlinders blijven op school)

30 september Info markt VSO De Ark

5 oktober Start kinderboekenweek

7 oktober Officiële opening het Mozaïek

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie

29 oktober Volgende nieuwsbrief

SPORTDAG MOZAÏEK
A.s. woensdag gaan we met het Mozaïek sporten op het
sportterrein van ‘De Kikkershoek’. Adres: Langeweg 18,
Oud-Beijerland, Telefoon: 0186 614 173.

De leerlingen mogen daar gebracht en gehaald worden
volgens de normale schooltijden.

De Vlindertuin houdt de sportdag op school. En mogen
ook op de gewone tijd gehaald en gebracht worden.
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NIEUWS VANUIT HET ONDERSTEUNINGSTEAM

Logopedie op De Ark
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van juli jl. gaan wij het komende
schooljaar de samenwerking aan met logopediepraktijk Spreekvaart.
Zij bieden logopedie onder schooltijd aan en in de school. Zo is er
een nauwe samenwerking met de leerkrachten en is het voor de
leerlingen in de vertrouwde omgeving.
Wanneer u uw kind al heeft aangemeld bij Spreekvaart zal er
binnenkort contact met u worden opgenomen. Wanneer u dit nog niet
heeft gedaan; wilt u dit de komende weken regelen? U kunt
aangeven dat het de (nieuwe) nevenlocatie de Ark betreft.
U kunt contact opnemen via de mail info@spreekvaart.nl of via
telefoonnummer 0186- 680176
De nieuwe logopediste Jolien van Eijkeren zal starten per 1 oktober
en zij stelt zich hieronder even voor:

Hallo allemaal,

Mijn naam is Jolien van Eijkeren. Ik ben 24 jaar oud en kom uit
Goeree Overflakkee. Ik woon momenteel echter al bijna een jaar in
Rotterdam. Afgelopen zomer heb ik mijn diploma tot logopediste

mogen behalen. Vanaf oktober mag ik komen werken op de ZML de Ark en daar heb ik veel zin in!

Naast de opleiding tot logopediste ben ik al meerdere jaren werkzaam binnen Zuidwester als persoonlijk
begeleider. In mijn vrije tijd onderneem ik graag dingen met mijn vrienden of familie en ben ik veel buiten te
vinden, zoals op het strand. Ik kijk ernaar uit de opgedane kennis en ervaring van zowel de opleiding, als
mijn werk bij Zuidwester, toe te passen als logopedist binnen de Ark! Tot snel! :)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) op De Ark
Mijn naam is Marie-José Roefs.  Ik ben vanaf 1 oktober de  schoolmaatschappelijk werker op de school voor
speciaal onderwijs, de Ark.  Ik ben werkzaam bij Kwadraad.
Bij het schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht met vragen over opvoeding, gezin, gedrag en school
gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk zorgt voor
kortdurende preventieve hulp en verwijst door als dat  nodig, is. Daarnaast ben ik onderdeel van het
Jeugdteam in de Hoeksche Waard. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het
schoolmaatschappelijk werk regelmatig contact met de intern begeleider van de Ark.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de
leerkracht van uw kind, met de intern begeleider van de school of rechtstreeks met het
schoolmaatschappelijk werk via onderstaande contactgegevens.

Ik ben bereikbaar op dinsdag. De ene week op maandag (even weken) De andere week op donderdag
(oneven weken) via: Telefoonnummer: 06-40884511 of per e-mail: m.roefs-grem@kwadraad.nl

NIEUWS UIT HET SO

De Vlindertuin
De Vlindertuin is sinds vorige week
compleet. Wij zijn met 12 kinderen; 8
jongens en 4 meisjes. De afgelopen weken
hebben wij (opnieuw) met elkaar kennis
gemaakt. We missen natuurlijk wel een
beetje de kinderen die doorgestroomd zijn
naar De Bloementuin. Gelukkig komen we
elkaar nog wel regematig op de gang tegen!
En gelukkig zijn er ook weer nieuwe

vriendjes en vriendinnetjes bijgekomen.



De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het spelen en werken in de
klas. We hebben aandacht besteedt aan kleuren, vormen, tellen en de
dagroutines. De kinderen vinden het heerlijk om weer naar school te gaan. En
wij ook! Binnenkort gaan we starten met het thema van de Kinderboekenweek.
Via de website wordt u weer op de hoogte gehouden!

De Bloementuin
In de Bloementuin zitten 15 leerlingen; 12 jongens en 3 meisjes.
Er zijn 4 kinderen van een andere school nieuw bijgekomen en 3 kinderen zijn vanuit de Vlindertuin
doorgeschoven. We hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema zomer/seizoenen.
En we gaan nu werken aan het thema wonen. Stagiaire juf Lotte werkt bij ons in de groep op dinsdag en
woensdag.
Door middel van de methode Leespraat leren we de kinderen elkaars namen te lezen. Dit is natuurlijk erg
handig voor bijvoorbeeld de hulpjes die de broodtrommels, bekers en pakjes uitdelen. Hierop lezen ze de
namen van hun klasgenootjes en zo kunnen ze dit taakje heel snel zelfstandig uitvoeren.
We hebben inmiddels bijna alle ouders weer live kunnen ontvangen in de school voor de startgesprekken en
een rondleiding. Erg fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten!

De Vogeltuin
Het is al weer de vierde week na de start na de zomervakantie. Dit schooljaar zijn we gestart met 12
leerlingen. 10 Leerlingen die al in de Vogeltuin zaten en 2 nieuwe leerlingen vanuit de Bloementuin. En niet
alleen 2 nieuwe leerlingen, maar ook een nieuwe juf (juf Anita).
We hebben met elkaar een leuke en goede start gehad. Natuurlijk is het even wennen, maar het gaat al heel
goed. Het dagritme begint er steeds mee in te komen. En het is fijn dat de pleinen nu klaar zijn. Het is
ontzettend leuk om op de verschillende pleinen te spelen. Ook de pannakooi is erg in trek.
Tijdens de informatieavond hebben we veel kunnen vertellen hoe we werken en wat we gaan doen dit
schooljaar. Ook hebben een aantal ouders een rondleiding gehad door het hele gebouw. Na de
informatieavond hebben we de startgesprekken met u als ouders gehad en dat was ook hartstikke fijn. Fijn
om elkaar weer te spreken en een aantal zaken met elkaar te kunnen delen.
Wanneer u als ouder(s) een vraag heeft, kunt u ons altijd mailen. Dan zijn we op de hoogte en kunnen,
wanneer mogelijk antwoord geven. De mailadressen zijn met u gedeeld via de app.
En nu door naar de herfstvakantie, maar eerst nog aandacht voor Prinsjesdag en de Kinderboekenweek de
komende tijd.

NIEUWS UIT HET VSO

We zijn weer gestart! Na een heerlijke zomervakantie, mochten we eindelijk weer met elkaar aan de slag.
Ook dit jaar konden wij weer een aantal nieuwe leerlingen in het VSO verwelkomen vanuit het SO, de Willem
Alexander en het Praktijkonderwijs.
Ook zijn er wat veranderingen van leerkrachten en vakken. Juf Gerdien geeft dit jaar de lessen van Zorg en
welzijn Schoonmaak en gaat dan ook mee naar de LOL-stages bij de MAKO.
Maar ook bij de groepsleerkrachten zijn er wat veranderingen. Zo geeft elke groepsleerkracht nu ook haar
vaste vakken. Zo geeft Juf Leonie bijvoorbeeld lees- en taallessen, Juf Ellen Rekenen Algemeen, Juf Yvonne
verkeer en Engels en Juf Aemile Rekenen Geld. Om de leerlingen nog beter op niveau les te kunnen geven
zijn de leerlingen per vakgebied in een leergroepje op hun niveau ingedeeld. Zo werken alle leerlingen van
het VSO samen!
Dat samenwerken zien we in de eerste weken al veel terug. Zo wordt er in de keuken op dinsdag en
donderdag gewerkt om de lunch te verzorgen. Er wordt dan soep gemaakt met een broodje. Leerlingen en
leerkrachten die het willen kunnen dit kopen in de kantine.
Als voorbereidingen voor de opening zijn er ook leerlingen bezig met het onkruidvrij maken van de pleinen
en parkeerplaatsen. En dat is hard werken zo op de vroege ochtend!
Op 30 september is er een infomarkt waarin we u informatie over het VSO kunnen geven, u een kijkje kan
nemen in de (praktijk)lokalen en kennis kan maken met alle docenten.



INFORMATIEMARKT VSO
Op 30 september a.s. is de informatiemarkt van De Ark, van 18.45 uur bent u van
harte welkom.
Het programma bestaat uit 3 rondes. In alle rondes worden dezelfde workshops
gegeven. U kunt per ronde één workshop kiezen.

Ronde 1 19:00 - 19:20
Ronde 2 19:20 - 19:40
Ronde 3 19:40 - 20:00

De volgende workshops worden gegeven:
De klas (duur 20 minuten)
⇨ in VSO lokaal 2
De mentoren geven uitleg over de werkwijze in het VSO, lesaanbod, individuele roosters en autonomie.

De stage (duur 20 minuten)
⇨ in VSO lokaal 1
De stagecoördinatoren geven uitleg over hun rol in onze organisatie en de weg van school naar
dagbesteding en arbeid.

De praktijk (vrije inloop)
⇨Vindt plaats in de verschillende praktijklokalen

U kunt zelf kiezen aan welke onderdelen u wilt deelnemen.
Indien het te druk is bij een bepaalde workshop, vragen wij u om aan te sluiten bij een workshop die nog
ruimte heeft.

Wilt u rekening houden met elkaar en voldoende afstand houden.

STAGE
LOL stage (Leren op locatie)
In de VSO is de LOL stage een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. We gaan met een klein groepje
leerlingen, onder begeleiding van een begeleidster naar een bedrijf om daar werkzaamheden te verrichten.
We hebben te maken met een leidinggevende die opdrachten geeft, collega’s en bij bepaalde bedrijven ook

klanten. Tijdens deze LOL stage werken we,  indien mogelijk, toe
naar het erkende branchegerichte certificaat. Ook werken we aan
de doelen van voorbereiding op dagbesteding. Bijvoorbeeld
luisteren naar de opdracht, hulp vragen en samenwerken.De
leerlingen zijn bezig om een praktijkverklaring of branchecertificaat
te halen die opgenomen wordt in hun portfolio.

De leerlingen gaan een dagdeel, zelf of met de begeleidster, naar
de werkplek. Vaak dragen de leerlingen bedrijfskleding. De
werkplek kan in overleg met school op verschillende plekken
plaatsvinden.

Leerlingen die uitstromen naar dagbesteding volgen een andere
route. Zij lopen stage binnen een meer beschutte omgeving.

Bettine den Hoed ( b.denhoed@csgdewaard.nl) en Aemile Roos (a.roos@csgdewaard.nl)

mailto:b.denhoedt@csgdewaard.nl
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LEESPRAAT
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangeven, gaan we in deze nieuwsbrief in op het hart van de bloem van
Leespraat: Lezen en schrijven.
De vijf fasen in het leren lezen vormen dus één van de aspecten van Leespraat.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het woord ‘fase’ losjes gebruikt wordt, omdat de fasen niet afgesloten
worden. De vijf fasen worden weergegeven in de boom van Leespraat.

We zullen de fasen van de boom in verschillende nieuwsbrieven bespreken.

Fase 1: Motivatiefase
De kern van alle leren is het motiveren van het kind. Motiveren start in de eerste leesfase bij Leespraat en
blijft de motor voor het ontwikkelen van alle leesvaardigheden, net als de wortels van de boom de hele boom
van voedsel voorzien. Wij moeten, als omgeving, hiervoor onze leesactiviteiten opvallend en interessant
maken voor het kind. Het wordt ook wel het woorden-wen-programma of het drempel-programma genoemd.
De valkuil van deze fase is dat we deze fase overslaan, of te snel door willen gaan naar fase 2 of dat we
hem weglaten als het kind in fase 2 zit.

Wat gaan we in deze fase doen?
● Onze eigen leesactiviteiten opvallend maken; bijvoorbeeld leesboek met een woord wat  interesse

heeft bij deze leerling.
● Leeswoorden toevoegen aan dagelijkse routines en spelletjes; bijvoorbeeld functioneel etiketteren:

bij het ophalen van de jas wordt het woordje “jas” meegegeven met de leerling.
● Leeswoorden toevoegen aan boeken/fotomappen; bijvoorbeeld het boek van Sara.
● Liedjes kiezen: plaatjes en geschreven woord; dus bij het plaatje van het liedje zet je ook de naam

van het liedje in een woord.
● Betekenisvolle woorden opplakken in de omgeving; bijvoorbeeld het woordje “deur” op de deur

van de klas. Let op dat het geen ‘behang’ wordt.
● Activiteiten opschrijven op een schoolbord; bijvoorbeeld  “Daniel eet een banaan”
● Het kind zijn of haar eigen boodschappenbriefje geven waarop 1 of 2 boodschappen staan.

 
Deze fase blijft altijd belangrijk. Zonder de motivatie uit het kind zelf, leert het kind moeizamer en is het leren
ook minder leuk.
Dus blijf goed kijken naar de interesse van het kind en speel daar op in.
In een volgende nieuwsbrief gaan we meer in op fase 2: de leeswoordenschat.

De Werkgroep Leespraat
(Angelique, Lianne, Naomi en Willeke)
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