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Beste ouders en/of verzorgers, 
De eerste week na de zomervakantie is volbracht. Na een zomervakantie met 
afwisselend weer draaien alle groepen volop en zullen in de kinderopvang nog 
een aantal kinderen en pedagogisch medewerkers gaan genieten van hun 
vakantie. Een nieuw schooljaar brengt altijd een beetje spanning met zich mee, 
gezonde spanning hopen we. We willen er een waardevol jaar van maken. 
Een jaar waarin uw kind met plezier zal spelen, leren en werken binnen de 
hele dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of binnen het 
onderwijs.  
 

De maatregelen die we namen voor de zomervakantie i.v.m. het coronavirus 
gelden nog steeds. We vermelden hieronder de belangrijkste zaken:  
 

• Ouders kunnen alleen naar binnen wanneer hiervoor een afspraak is 
gemaakt of wanneer u hierover aparte informatie heeft ontvangen.  

• Wanneer er corona gerelateerde klachten zijn bij uw kind of er is 
iemand in de directe omgeving van uw kind positief getest, dan volgt 
u de stappen van de beslisboom om te beoordelen of uw kind naar 
school of naar de opvang mag. U kunt altijd bij de groep van uw kind 
informeren/advies vragen.  

• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

• Kinderen wassen regelmatig hun handen en drogen die met papieren 
handdoekjes af.  

• De lokalen en ruimtes worden goed geventileerd. 
 

Het doel van deze maatregelen is dat alle medewerkers en uiteraard ook de 
kinderen gezond blijven, zodat alle groepen vaste gezichten hebben en het 
voor de kinderen voorspelbaar is wie er die dag aanwezig is van de 
pedagogisch medewerkers of de leerkrachten.  
 
Methodiek 
Met het gehele IKC-team starten we met het tweede scholingsjaar van de 
LeerKRACHT-methodiek. Deze aanpak is gericht op ‘elke dag samen een beetje 
beter’; dat wil zeggen dat elke werksoort in kleine stapjes werkt aan het 
verbeteren van de opvang of van het onderwijs. Een onderdeel van de 
verbeterborden is de check-in en het benoemen van de successen. Voor de 
kinderen is dit goed herkenbaar in de groepen (onderwijs). Door het 
benoemen van de successen staan de kinderen stil bij wat er al goed gaat en 
waar je trots op kunt zijn. Het welbevinden van de kinderen wordt hiermee 
bevorderd.  

 
         Lees verder op de volgende pagina ➔  
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Kalender – belangrijke data: 
 

Basisschool: 
• Donderdag 16 september 2021  -  Groepsinformatie d.m.v. filmpje. 

• Maandag 27 september 2021   -  Start Kinderboekenweek. 
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De eerste weken na de zomervakantie gaan de kinderen binnen het onderwijs 
aan de slag met teambuilding, de regels en afspraken in een groep, wat kun je 
van elkaar verwachten, hoe maken we samen er een mooi schooljaar van? 
Allemaal vragen die horen bij de Gouden Weken. Verderop in deze nieuwsbrief 
leest u hier meer over.  
 
Rapporteren 
Het komend schooljaar wordt er ook kritisch gekeken naar de manier van 
rapporteren. U bent bekend met de Bosos en het huidige rapport. Omdat een 
andere manier van rapporteren niet op korte termijn doorgevoerd kan 
worden, maar wij het wel belangrijk vinden dat kinderen ook betrokken zijn bij 
hun ontwikkeling met u als ouders, starten we dit jaar met kind-ouder-
leerkracht-gesprekken vanaf groep 4. Meer informatie hierover leest u ook in 
deze nieuwbrief.  
 
ICT 
Op ICT-gebied heeft er de afgelopen week een migratie plaatsgevonden.  
Na enige hinder werken nu de computers weer als een zonnetje. We wachten 
nog op de levering van de Chromebooks zodat ook de leerlingcomputers weer 
goed werken. 
 
Op naar een mooi jaar!  
Hartelijke groeten namens het team van De Ark, 
 
Noortje Smit  
 
Directeur IKC De Ark  
 
 
 

Parkeren rondom de Baarnhoeve 
Tijdens het halen en brengen van de kinderen is het erg druk met auto's.  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto in een parkeervak te parkeren, ook al is dit 
maar voor even. Er ontstaan nu gevaarlijke situaties waarbij kinderen geen 
goed zicht meer hebben bij het oversteken! Dit willen we graag voorkomen.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Contactgegevens 
Hieronder vindt u onze contactgegevens. 
 

IKC De Ark 
Gebouw Lissabonweg 8 
3137 LR Vlaardingen 
010 – 474 16 65  
 
Gebouw Baarnhoeve 4 
3137 RL Vlaardingen 
010 – 474 16 65* 
 
E-mail: info@kindcentrumdeark.nl 
 
* = Alle oude telefoonnummers zijn komen te vervallen. 
 
 

Inschrijven voor de basisschool   
Wordt uw kind in 2023 of in 2024 vier jaar en is hij/zij nog niet ingeschreven  
op de basisschool? Dan bent u van harte welkom voor een rondleiding en 
inschrijving op IKC De Ark. Let op: de rondleiding kan alleen doorgaan als de 
maatregelen/richtlijnen vanuit het RIVM dit toelaten.  
 

Kinderen kunnen overigens vanaf 0 jaar ingeschreven worden. De meeste 
kinderen worden ingeschreven als zij anderhalf/twee jaar oud zijn. Wij raden u 
aan om dit rond deze leeftijd te regelen. U kunt voor De Ark een afspraak 
maken met mw. Leonie Roelofs (teamleider onderwijs), telefoon: 010-4741665 
(of via www.kindcentrumdeark.nl). Dit geldt natuurlijk ook voor broertjes en 
zusjes van kinderen die al op onze school zitten. 
 

Als uw kind gebruik maakt van de hele dagopvang of de peuterspeelzaal, dan 
moet uw kind nog apart ingeschreven worden voor de basisschool. Dit heeft te 
maken met de wet op de privacy. Wij mogen persoonlijke gegevens niet tussen 
de kinderopvang en de basisschool uitwisselen.  
 
 

Contact met de groepen 1, 2 en de 
peuterspeelzaal op de Baarnhoeve 

Met onze locatie aan de Baarnhoeve kunt u alleen buiten schooltijden  
telefonisch contact opnemen met de leerkrachten. Wilt u uw kind ziek- 
melden, dan kan dit alleen met behulp van onze app SchouderCom.  
De Kunst-BSO op de Baarnhoeve is bereikbaar van 07.00 tot 08.15 en  
08.45 tot 09.00 uur en in de middag van 13.45 tot 18.30 uur. 
 

Alleen als u niet over een internetaansluiting beschikt kunt u uw kind 
telefonisch ziekmelden (010 - 474 16 65, via het hoofdgebouw). 
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De Ark op Instagram 
Kindcentrum De Ark heeft een eigen Instagram-account. We zijn te vinden 
onder: kindcentrumdeark. Elke week plaatsen de basisschool, Hedo, BSO en 
peuterspeelzaal leuke foto's van waar we mee bezig zijn, dus volg ons! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SchouderCom 
Voor alle communicatie met u als ouder(s)/verzorger(s) gebruiken wij de 
app/website SchouderCom. Hiermee kunt u zich inschrijven voor rapport-
besprekingen, ziekmeldingen van uw kind(eren) doorgeven en rechtstreeks 
communiceren met de leerkracht. Ook ontvangt u push-notificaties voor 
berichten, blogbijdragen enz.  
 

De app is beschikbaar voor iOS in de Apple App Store en voor Android in de 
Google Play Store. 
 

Installeren van de app: 
 

1. U moet eerst een gebruikersaccount hebben gemaakt via een 
desktop of via de mobiele browser.  

2. Download de app uit de Apple App Store of Google Play Store. 
3. Na het starten van de app zoekt u eerst de naam van de school. 
4. Vervolgens logt u in met de in stap 1 aangemaakte gebruikersnaam 

en het wachtwoord. 
 

Meer informatie: www.schoudercom.nl. 
 

Attentie: bovenstaande is alleen van toepassing op de basisschool. Voor de 
kinderopvang wordt Kindplanner gebruikt. 

 
Website 
Op onze website vindt u behalve het actuele nieuws allerlei informatie over 
onze school en alles wat daarmee te maken heeft. Hier kunt u ook 
verschillende documenten downloaden, zoals de schoolgids 2021-2022. 
Nieuwsgierig? Kijkt u dan eens hier:  → www.kindcentrumdeark.nl 
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Berichtje van de Kunst-BSO 
De zomervakantie is voorbij, zo ook de vakantieopvang. We kijken terug op 
een gezellige periode met leuke activiteiten. Het is voorbijgevlogen! 
 
De scholen zijn weer begonnen, zo ook de reguliere buitenschoolse opvang. 
Sommige kinderen zijn (net als op school) over naar een andere groep.  
Ook zijn er nieuwe kinderen bij gekomen. Wij willen iedereen bij deze dan 
ook van harte welkom heten, een fijne tijd en veel plezier wensen op 
zijn/haar (nieuwe) groep. 
 
Verschillende activiteiten op de buitenschoolse opvang zetten we voort. 
Zo gaan we binnenkort weer starten met de “Kunstblokken”. 
 
Tot ziens op de BSO! 
 
Groetjes, 
Team Kunst-BSO De Ark. 
 

  

KINDEROPVANG: 
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Oudergesprekken/kindgesprekken/BOSOS 
Dit jaar is de gesprekkencyclus iets veranderd. Wellicht heeft u dit al gezien 
in de ouderkalender. We willen graag meer in gesprek gaan met uw kind, 
vandaar de naam kindgesprekken. U als ouder en/ of verzorger bent er 
natuurlijk ook bij. U krijgt voor elke gesprekkencyclus een uitnodiging via 
SchouderCom om u in te schrijven. Mocht u nog geen SchouderCom hebben, 
dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.  
 

• Maandag 20 september tot en met vrijdag 1 oktober vinden er 
kindgesprekken plaats vanaf groep 4. De verzorgers en/of de ouders zijn 
hierbij ook aanwezig.  

 

• Maandag 20, donderdag 23 en dinsdag 28 september zijn er 
oudervertelgesprekken groepen 1 tot en met 3. 

 

• Maandag 14 tot en met vrijdag 25 februari vinden er weer 
kindgesprekken (over rapport) plaats vanaf groep 4. De verzorgers en/of 
de ouders zijn hierbij ook aanwezig.  

 

• Maandag 14, donderdag 17 en dinsdag 22 februari zijn er BOSOS- en 
rapportgesprekken groepen 1 tot en met 3.  

 

• Maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni vinden er BOSOS- en 
rapportgesprekken plaats in de groepen 1 tot en met 7 (vanaf groep 4 
zijn de kinderen hierbij aanwezig). 
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Herhaling belangrijke data kalender 2021-2022 
 

Schoolvakanties 2021 – 2022: 

• Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

• Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

• Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 

• Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022  

• Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022 

• Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 

• Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

• Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

• Zomervakantie: vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022  
 

Basisschool gesloten i.v.m. studiedagen: 

• Maandag 29 november 2021 

• Vrijdag 11 februari 2022 

• Woensdag 1 juni 2022 

• Vrijdagmiddag 17 juni 2022 (studiemiddag; les tot 12.00 uur) 
 

Afwijkende schooltijden en overige bijzonderheden: 

• Donderdag 16 september 2021: groepsinformatie d.m.v. filmpje 

• Maandag 27 september 2021: start Kinderboekenweek 

• Vrijdag 15 oktober 2021: afsluiting Kinderboekenweek 

• Vrijdag 3 december 2021: Sinterklaasviering (school tot 12.00 uur, 
daarna vrij) 

• Donderdag 23 december 2021: kerstviering (school tot 12.00 uur, 
daarna vrij) 

• Vrijdag 24 december 2021: basisschool gesloten; alle leerlingen zijn deze 
dag vrij 

• Maandag 28 maart 2022: start IKC-thema “De Ark gaat gezond” 

• Donderdag 21 april 2022: afsluiting IKC-thema met kijkmiddag voor 
ouders 

• Vrijdag 22 april 2022: ARK-dag 

• Woensdag 6 juli 2022: laatste schooldag 

• Donderdag 7 juli: leerlingen vrij (onder voorbehoud) 

• Vrijdag 8 juli: leerlingen vrij 
 
 

Regels en afspraken in de ‘gouden weken’ 
De eerste weken in de groepen worden vaak in het onderwijs de ‘gouden 
weken’ genoemd. Waarom? Omdat deze weken vaak het belangrijkst zijn 
om een fijne groepssfeer te creëren en de regels en afspraken van de groep 
en school bij alle leerlingen goed aan te leren of op te frissen. Wij hechten 
hierbij groot belang aan een positief/veilig (leer)klimaat in de groep. Hierbij 
hoort ook veilig gedrag. In het overgrote deel verloopt dit vaak ook prima! 
Soms kan het voorkomen dat een leerling moeite heeft met het volgen van 
de regels en afspraken. Wij zullen u dan hierbij op tijd betrekken door 
contact met u op te nemen. Dit zal vaak telefonisch gebeuren maar in 
sommige gevallen moet uw kind ook een brief, door u ondertekend, weer 
mee terug naar school nemen. Wij geloven erin dat een goede communi-
catie en samenwerking tussen de leerkracht en u als ouders helpt om het 
beste gedrag uit een leerling naar boven te halen. Een goed voorbeeld doet 
immers goed volgen!  
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