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VANUIT DE DIRECTIE

Het is alweer bijna december. De leerlingen zijn druk met de voorbereidingen voor de sinterklaasviering op 5
december. In het SO prijken de knutsels aan de wand en in het VSO wordt gewerkt aan een gedicht/suprise
voor diegene wiens lootje ze hebben getrokken. Na de sinterklaasviering volgt al snel de kerstviering.  Zoals
het zich nu laat aanzien, mogen de scholen open blijven en kunnen we beide feesten met alle leerlingen
vieren. Wij hadden het kerstfeest dit jaar ook graag met de ouders gevierd, maar helaas laten de
aangescherpte maatregelen het dit jaar opnieuw niet toe.

Hoewel de besmettingen op school nog meevallen, hebben wij toch besloten om de maatregelen aan te
scherpen om zo de risico’s tot een minimum te beperken. Hierbij volgen wij altijd de landelijke richtlijnen van
het RIVM en hebben daarnaast regelmatig contact met de schoolcontactpersoon bij de GGD ZHZ.
Zij monitoren alle besmettingen binnen het Kenniscentrum, dus ook van de andere gebruikers. Zo ontstaat er
een totaalbeeld van de besmettingen en geven zij een eenduidig advies hoe te handelen.
Het komt voor dat de leerkracht het risico op een besmetting anders beoordeelt dan u als ouder, bijvoorbeeld
bij verkoudheidsklachten. Dit zorgt incidenteel voor onbegrip bij ouders richting de leerkracht (of directie),
maar ook ouders onderling die het niet altijd met elkaar eens zijn. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we
het hoofd koel houden en voor de leerlingen zorgen dat we de school open kunnen houden. Voor vragen,
opmerkingen of tips over het gevoerde beleid, kunt u mij altijd persoonlijk benaderen.
In onderstaande link vindt u nog de laatste versie van de beslisboom. Deze kunt u gebruiken om te bepalen
of uw kind naar school mag komen.

Naast alle vieringen, zijn we als team ook begonnen aan de contouren van een nieuw schoolplan. Het
schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering
van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, onderwijsaanpak en de ambities van de
school samen. De afgelopen teamvergadering hebben we de sterkte en zwaktes van de school besproken
en gekeken naar trends en nieuwe (landelijke) ontwikkelingen. De volgende teamvergadering wordt de
missie en visie onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat het conceptplan op 15 juni 2022 ter
goedkeuring aan de MR wordt voorgelegd. Wij houden u tussentijds zoveel mogelijk op de hoogte.
Ik wens u veel leesplezier en vooral een goede gezondheid toe.

Eugène Schilperoordt
Directeur De Ark OBL (arkobl@csgdewaard.nl)

AGENDA
Wanneer Wat

3 december Sintviering, alle leerlingen ‘s middags vrij

14 december MR vergadering

24 december Alle leerlingen vrij

23 december Volgende nieuwsbrief

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie alle leerlingen vrij

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-beslisboom-versie-22-november-2021
mailto:arkobl@csgdewaard.nl


PERSONEEL

Kennismaking Anke Kranenburg

Beste ouders/verzorgers,

Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Mijn naam is Anke Kranenburg en
afgelopen schooljaar ben ik gediplomeerd als onderwijsassistente. Momenteel
werk ik van maandag tot en met vrijdag in de Vogeltuin. Na de kerstvakantie hoop
ik met een nieuwe opleiding te beginnen en zal ik van maandag tot en met
donderdag aanwezig zijn. Op de vrijdag ga ik dan zelf weer naar school.

Ik kijk er naar uit om samen met de leerlingen aan de slag te gaan en er met
elkaar een mooi schooljaar van te maken!

Met vriendelijke groet,
Anke Kranenburg

Henny Vissers
Na een korte periode op de Willem Alexanderschool keert Henny vanaf 1 december terug op de Ark. Zij gaat
zich de komende periode vooral bezig met de doelen uit het NPO plan. Concreet betekent dit dat Henny alle
groepen ondersteunt met de uitvoering van de plannen op didactisch- en sociaal-emotioneel gebied.

VERLOFAANVRAGEN
Als u verlof aan wilt vragen voor uw kind, kunt u
het formulier Verlofaanvraag via onze website
downloaden en deze tijdig inleveren bij de
leerkracht of docent. Deze zal het formulier ter
beoordeling en ondertekening voorleggen aan
de directeur.
Dit item kunt u ook terugvinden op onze
website onder het kopje ouders.

Even geen soep meer op dinsdag of donderdag
De komende periode scherpen wij de corona maatregelen nog verder aan binnen
de branche consumptieve techniek. Het is niet meer verantwoord om structureel
voedsel te bereiden voor leerlingen/collega’s. Dat betekent dat er helaas geen soep
is de komende periode.

OR
Bericht vanuit de Ouderraad (OR)
Goed nieuws voor de ouderraad, wij mogen twee nieuwe ouders
begroeten. Eén ouder van een leerling uit het SO en één ouder van een
leerling uit VSO. Fijn dat u zich aangemeld heeft, we gaan er een leuke
en vooral gezellige tijd van maken met elkaar.
Op dit moment wordt er achter de schermen druk ingepakt voor de
feestelijkheden in december.
Mocht u nu denken, hé helemaal vergeten om me aan te melden,
schroom niet, u bent van harte welkom. Helaas kunnen we op dit
moment nog geen koffieochtend houden ivm de huidige lock down.

met vriendelijke groet, Brigitte van Belle. (b.vanbelle@csgdewaard.nl)

https://portal.csgdewaard.nl/mediabeheer/2021-2022/deark/directie/2021-09-021521.Verlofaanvraagformulier.pdf
mailto:b.vanbelle@csgdewaard.nl


MR
Tijdens de eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben we de taken opnieuw verdeeld en de lopende
zaken besproken. De opening van het nieuwe gebouw is geëvalueerd en de begrotingen van de ouderraad
van beide vestigingen zijn bekeken. Op 14 december vergaderen we weer. Als u punten heeft voor de MR
kunt u die altijd e-mailen naar een van de leden van de MR. Vanuit Oud-Beijerland maken Brigitte van Belle
en Ingrid de Jong als personeelsleden en Jenny Hoekstra als ouder deel uit van de MR.
Namens de MR Ingrid de Jong (ingrid.dejong@csgdewaard.nl)

NIEUWS UIT HET SO

De Vlindertuin
We zijn in De Vlindertuin natuurlijk helemaal in de ban van Sint en zijn
Pieten. De huishoek is omgetoverd tot de woon-slaapkamer van de Sint en
zijn helpers. Ook zijn we lekker aan het knutselen, leren en spelen over dit
thema. We zijn pepernoten aan het tellen, benoemen alle woorden die met
dit thema te maken hebben en kunnen ook al best wat woordjes lezen!

Daarnaast zijn we heel blij met juf Jolien, de logopedist van Spreekvaart. Zij
komt op donderdag en vrijdag onder schooltijd een aantal van onze
leerlingen logopedie geven en is afgestudeerd op het onderwerp Leespraat!
Op dinsdag en donderdag is juf Sanne er voor de leerlingen die
fysiotherapie nodig hebben.

Tevens zijn we blij dat
we op een aantal
momenten gebruik
mogen maken van de
ruimtes van Gemiva.
Zo is de

snoezelruimte zeer favoriet bij onze leerlingen. De
leerlingen die begeleiding krijgen vanuit Gemiva
kunnen op sommige momenten even ontspannen in
deze prachtige ruimte. In overleg maken we ook
gebruik van het speellokaal. Een ruimte waar de
leerlingen optimaal tot bewegen komen. Oh kom maar eens kijken…. wat er in mijn schoentje zat….!

De Bloementuin
In de Bloementuin hebben we het herfst thema afgesloten. Ook wij zijn natuurlijk overgestapt op het thema
Sint en zijn pieten. We hebben met de kinderen al mooie knutsels gemaakt en natuurlijk onze schoen al
gezet!

En echt... hij is
langs geweest Naast een overheerlijke chocolollie, heeft hij ook een leuk cadeau in hun schoen achter
gelaten. Wat er in de schoen zat, kunnen we niet verklappen, omdat er nog een paar mooie schoentjes
staan te wachten om opengemaakt te worden.



Ook bij het thema ‘Sint en zijn pieten’ werken we weer met taal en rekenen. Dit doen we zoveel mogelijk in
groepjes. Bij leespraat zijn we aan het matchen, kiezen en benoemen met alles wat te maken heeft met
Sinterklaas. Elke dag kijken we naar het Sinterklaasjournaal.

Op donderdag en vrijdag komt nu ook juf Jolien een aantal kinderen halen voor logopedie, waar ze ook bezig
zijn met dit leuke thema.

De Vogeltuin
In de Vogeltuin hebben we de bladeren, egels en uiltjes de klas uit geblazen. We hebben plaats gemaakt

voor de Sint en zijn pieten. We kijken dagelijks het
Sinterklaasjournaal en rekenen, lezen en knutselen rondom dit
gezellige thema.
Met rekenen maken we sommen met kruidnootjes en de kinderen
zijn opeens erg blij met de eraf sommen; eraf betekent namelijk
opeten!!
Ook heeft de juf een nieuw voorleesboek gekocht van de zoete
zusjes. Er staan mooie en grappige verhalen in die we tussendoor
luisteren.

Op het raam heeft juf Anke de stal van Ozosnel gemaakt, zo is zelfs het paard van Sinterklaas er gezellig bij.

Met onze Kwink lessen zijn we nog steeds elke week met elkaar aan het praten over een veilige groep. We
maken die samen en dit doen we door afspraken te maken of door positief met elkaar te praten. Als er iets
gebeurt wat niet zo goed gaat kun je 3 oplossingen bedenken.
Je kunt aangeven bij de ander wat je niet leuk vindt gaan en hoe je het anders wilt zien met je eigen
voorstellen.
Je kunt uit de situatie stappen en iets anders gaan doen door een andere spelsituatie op te zoeken.
Of je kunt naar de juf gaan.
We merken dat dit steeds vaker gaat gebeuren en kinderen het fijn vinden deze richtlijnen te gebruiken.

NIEUWS UIT HET VSO
Bij kunst hebben we flink doorgeschilderd en geplakt. Het eerste groepswerk is af!
Het is een groot mozaiek van een karakter uit het spel Minecraft, door de
leerlingen zelf verzonnen.
Ook de andere groepen zijn nog druk bezig hun groepswerk te voltooien. Zo zijn
er o.a. nog een pompoen, een Mondriaan en een mozaïek van schildpadden in de
maak.
Naast het groepswerk maken de kinderen op dezelfde wijze ook nog een
individueel werk. Het is natuurlijk leuk om het ook mee naar huis te kunnen
nemen. We hopen voor de kerstvakantie 2 kunststukjes van de afgelopen periode
mee naar huis te geven.

Schoolfruit

Beste ouders,
Vorige week hebben we de eerste levering
ontvangen van het schoolfruit. We hadden
ananas, lekkere appeltjes en waspeen.
We ontvangen niet alleen maar fruit ondanks dat de naam ‘schoolfruit’
dit doet vermoeden.
Vandaag hebben we Rettich, waspeen en sinaasappelen ontvangen.
We ontvangen het op deze manier zie foto’s.

De Rettich en de peen hebben we fijn
gesneden (julienne)tijdens de lessen

consumptieve techniek. Daarna delen we dit uit aan alle leerlingen van de Ark. Het
kan zijn dat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van het schoolfruit. De
landelijke informatie die wordt gegeven, m.b.t. levering o.i.d.loopt niet altijd gelijk
met de werkelijheid, wat soms voor verwarring kan zorgen. Mocht u de nieuwsbrief
van het schoolfruit niet meer willen ontvangen kunt u zich afmelden onderaan de
‘nieuwsbrief van het schoolfruit’.

Natascha Beekmans



STAGE & ARBEID
Wist u dat……

Als onze leerlingen naar LOL stage of individuele stage gaan, ontvangen zij
per schooljaar een 3-strippenkaart. Deze strippen kunnen ze in overleg met
het stage adres en de stagecoördinator inzetten op het moment dat ze liever
deelnemen aan een activiteit op school. Alleen voor de kampweek wordt een
uitzondering gemaakt. De stagecoördinatoren of begeleiders van de LOL
stages zeggen voor deze week alle stages vanuit school af.

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

Gastles Soffree
De heerlijke geur van gebakken hamburgers vloog op maandag 22 november door de gangen van het
nieuwe Kenniscentrum Het Mozaïek. In de gloednieuwe keuken waren de leerlingen van de eerste fase van
het VSO van de Ark hard aan het werk voor hun branche Consumptieve Techniek. Maar dit keer was het een
bijzonder les. Ze kregen namelijk les van een ‘masterchef’ en gastheer van het beroemde restaurant Soffree
on Fifty-Four.

Chefkok Jan en gastheer Patrick hielpen de leerlingen met het maken van hun prijswinnende BZN burger.
Op aanwijzing van beide heren werd de burger op professionele wijze gemaakt, waarbij we Slagerij Schipper
hartelijk bedanken voor het sponsoren van de burgers. Deze les was niet zomaar, maar was een onderdeel
van het onderwijs van het VSO van de Ark Oud-Beijerland. Het was namelijk een snuffelstage voor de
branche Consumptieve Techniek. Tijdens deze stage konden de leerlingen zich voor een dag inleven hoe
het zou zijn om te werken in een professionele keuken.
In de eerste fase van het VSO leren de leerlingen over de verschillende branches waarin zij certificaten
kunnen halen en uiteindelijk in uit kunnen stromen.

De leerlingen waren enthousiast en hebben genoten van de les. Één ding is zeker: er is flink wat kooktalent
te vinden op de Ark!

We bedanken restaurant Soffree voor hun tijd, inzet, enthousiasme en het sponsoren van alle
ingrediënten. We vonden het TOP!

mailto:b.denhoedt@csgdewaard.nl
mailto:a.roos@csgdewaard.nl


LEESPRAAT
De afgelopen 2 nieuwsbrieven hebben wij u wat vertelt over onze methode ‘Leespraat’. Hieronder ziet u een
aantal voorbeelden van hoe Leespraat bij ons op school wordt ingezet.

Zo ziet u, Leespraat is LEUK!


