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Beste ouders en/of verzorgers, 
De decembermaand is aangebroken. Voor de kinderen is het een sfeervolle 
maand binnen het kindcentrum. De meeste kinderen hebben nog kunnen 
genieten van een voorstelling van de Classic Express of een voorstelling van 
Kiekeboe. We vinden het belangrijk om kinderen op een laagdrempelige 
manier met muziek, toneel of kunst in aanraking te brengen. De diverse 
werksoorten besteden in de groep aandacht de decemberfeesten. Dit jaar 
moeten we weer de feesten noodgedwongen op een andere manier vieren en 
wordt u, als ouder, op afstand hierbij betrokken. Die afstand proberen we toch 
zo klein mogelijk te houden door u te informeren via de nieuwsbrief, een blog 
op SchouderCom of op een andere manier.  
 
Wij kijken er naar uit dat we zonder beperkingen onderwijs en opvang kunnen 
blijven verzorgen en doen ons best om voor de kinderen het ‘normale’ ritme 
vast te houden en het jaar goed af te sluiten met elkaar. 
 
Wij wensen u een warm 2022 en een fijne kerst(vakantie).  
 
Met vriendelijke groet, namens het team van IKC De Ark,  
 
Shirley van Geene 
Leonie Roelofs 
Noortje Smit  
 

ALGEMEEN: 
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Kalender – belangrijke data: 
 

Basisschool: 
• Donderdag 23 december    - Kerstontbijt/kerstviering (tot 12.00 uur). 

• Vrijdag 24 december    - School gesloten. 

• Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari  - Kerstvakantie. 
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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 aan 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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IKC-raad  
IKC De Ark hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van 
ouders en medewerkers en kinderen. De Ark wil medewerkers en ouders 
actief informeren, om input vragen en betrekken bij plannen en besluit-
vorming. Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, 
medewerkers en kinderen.  
 
Wat doet de IKC-raad? 
In het IKC werken ouders en medewerkers samen in één IKC-raad.  
Op centraal niveau verloopt de medezeggenschapsstructuur via de CUR 
(Centrale UN1EK Raad). Ook kinderen worden betrokken door middel van  
de kinderraad op school. De IKC-Raad overlegt met de directie van ons kind-
centrum over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid 
of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of 
voedingsbeleid. 
 
In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers: 

• vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) 

• vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding) 
 
Wie zijn de leden van onze IKC-Raad? 

• Esther Baljon (voorzitter, personeelsgeleding, onderwijs) 

• Patrick Beckers (vicevoorzitter, personeelsgeleding, onderwijs) 

• Elmas Kabasakal Ekici (Secretaris, oudergeleding, onderwijs) 

• Petra Ouwens (personeelsgeleding, opvang) 

• Sumi de Winter (personeelsgeleding, opvang) 

• Eveline Bronsgeest (oudergeleding, opvang) 

• Patrick van den Berg (oudergeleding, opvang) 

• Arty Chauthi (oudergeleding, onderwijs) 
 

U kunt de IKC-raad bereiken via ikcraad@kindcentrumdeark.nl. 
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Albeda en Un1ek openen nieuwe 

leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark in 

Vlaardingen 

Studenten zó opleiden dat ze eigenaarschap over hun onderwijs ervaren én 
zich al vanaf de start van hun opleiding professional voelen. En dan ook nog 
eens met een nieuwe opleiding die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
Integrale Kindcentra (IKC) in de regio Rijnmond. Met deze insteek openden 
Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk en Un1ek op 8 november een 
nieuwe leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark in Vlaardingen.  
Eerstejaars studenten gaan hier de combi-opleiding Kindprofessional volgen, 
die zowel opleidt voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker als Onderwijsassistent. Noortje Smit, directeur van IKC De Ark: 
“Omdat wij zowel kinderopvang als basisonderwijs bieden voor kinderen van 
0-13 jaar hebben wij een mooie opleidingsplek voor deze studenten.” 
Onderwijsleider van Albeda Korine Gilijamse beaamt dit: “De Ark is een 
bijzondere school, die zich onderscheidt op het gebied van passend 
onderwijs en samenwerking tussen opvang en onderwijs. Studenten leren zo 
al tijdens hun opleiding het belang van een doorlopende leerlijn van 
kinderopvang naar onderwijs, een belangrijke werkwijze om 
kansenongelijkheid tegen te gaan”.  
 
Ieder kind heeft het recht om erbij te horen 
De studenten Kindprofessional gaan vanaf 16 november twee dagen 
stagelopen bij IKC De Ark. De helft van de studenten begint in de opvang of 
peuterspeelzaal, de andere helft van de studenten gaat eerst stagelopen in 
een onderwijsgroep. Het is de bedoeling dat de studenten aan het einde van 
hun opleiding flexibel ingezet kunnen worden voor beide werksoorten. 
Docenten van Albeda, Lois Ripmeester en Nissrine Haddouch, geven één dag 
per week les aan de studenten van De Ark. Op deze dag kunnen zij goed 
aansluiten bij de dagelijkse praktijk in een kindcentrum.  
Noortje Smit: “Het was heel fijn om kennis te maken met de studenten.  
Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het hier naar hun zin gaan krijgen en dat 
zij onze missie ‘Ieder kind heeft het recht om erbij te horen’ gaan delen”.  
Korine Gilijamse vult nog aan: “Het is bijzonder dat Un1ek onze studenten 
tijdens deze onzekere periode met personeelstekorten en corona toch deze 
mooie kans wil bieden”. 
 
Meer informatie: 
Meer informatie over Kindcentrum De Ark en de opleiding Kindprofessional 
van Albeda is te vinden op de volgende websites: 
Opleiding Kindprofessional bij Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk 
Kindcentrum De Ark in Vlaardingen (onderdeel van Un1ek) 
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Nieuws van de Honingberen 
Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? 
We waren blij dat we de fotograaf weer konden verwelkomen op de locatie. 
Het heeft ons een mooie groepsfoto opgeleverd. 
 
Sinds 1 november zijn we begonnen met het thema: “Boeken horen erbij”. 
Het was leuk om met de éénjarigen naar de bibliotheek te gaan. Kinderen 
kun je niet jong genoeg betrekken in het lezen. Daarnaast hebben sommigen 
hun eigen boek geknutseld. Tijdens het thema kwam Sint in het land.  
De kinderen hebben in de baard van Sint gewroet door met scheerschuim te 
spelen. Ook brachten ze hun eigen schoen mee om onder de schoorsteen te 
leggen. Waarmee wordt hun schoen mee gevuld? Dat blijft nog een 
verrassing…. 
 
Groetjes van de Honingberen  
 

  

KINDEROPVANG: 
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Classic Express bij IKC De Ark 
Van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november stond de Classic 
Express bij IKC De Ark aan de Lissabonweg in Vlaardingen.  
In de Classic Express laten prijswinnaars van het Prinses Christina Concours 
jonge kinderen kennismaken met klassieke muziek. Al meer dan 130.000 
kinderen hebben genoten van een concert in de ‘rijdende concertzaal’.  
De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een concert-
zaal met ruimte voor ongeveer 35 kinderen. Binnen staan zitjes en er is een 
klein podium voor de jonge muzikanten en een presentator. Alle klank en 
geluid wordt gereguleerd met een elektroakoestisch systeem, dat zelfs de 
akoestiek van het Amsterdamse Concertgebouw kan nabootsen!  
Alle groepen van de basisschool hebben de afgelopen week een prachtig 
concert bijgewoond. Het was een daverend succes! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASISSCHOOL: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Samen Leren 
Samen leren is begeleiding aan huis voor ouders en kinderen uit de groepen 
1 tot en met 4 van de basisschool. Het doel is de schoolprestaties van de 
kinderen te verbeteren door met ouders samen te kijken wat zij thuis 
hieraan kunnen bijdragen. 
 
Samen Leren is er voor ouders die ondersteuning wensen bij de 
(school)ontwikkeling van hun kinderen. U kunt hierbij denken aan: 
 

• Mijn kind is niet zo goed in rekenen, hoe kan ik helpen? 

• Hoe maak ik het oefenen thuis leuk? 

• Hoe houd ik mijn kind gemotiveerd? 

• Mijn kind kan zich niet goed concentreren, wat helpt daarbij? 

• Ik wil werken aan de woordenschat van mijn kind, maar ik beheers het 
Nederlands zelf ook niet zo goed. Wat kan ik thuis doen? 

 
 

Begeleiding: 
Het begeleidingsteam bestaat uit professionals en stagiair(e)s die een 
sociale opleiding volgen aan een hogeschool. Deze studenten worden 
begeleid door professionals van Stichting Aanzet en door docenten van  
de hogeschool. Het intakegesprek en de evaluatiemomenten bij u thuis 
worden altijd met één van onze professionals gedaan.  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 
 

Stichting Aanzet 
Telefoon: 010-23 22 111 
E-mail: info@stichtingaanzet.nl 
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Voorstelling Kiekeboek – groep 1c 
Rosalie van der Lugt speelde bij ons de voorstelling van het gelijknamige 
prentenboek: ‘O, kom er eens kijken’. 

In deze voorstelling ontdekten we het Sinterklaasfeest door de ogen van 
kleine das. Kleine das vond in het bos een spoor van kruidnootjes. Ze waren 
uit de zak gevallen van een jongen met een glimmend pak. Das zag hoe hij de 
schoenen vulde met die heerlijk ruikende dingen. Die wou hij ook! Hij ging 
op zoek naar een schoen en een wortel en zette zijn schoen in het bos. 
Zouden Sint en Piet komen? 

Dit verhaal komt tot leven! Het wordt verteld en nagespeeld met behulp van 
liedjes en poppenspel. De kinderen zingen en bewegen mee. 

Alle klassen van de onderbouw en een groep kinderen van de hele dag-
opvang zijn bij de voorstelling gaan kijken. De kinderen hebben ademloos 
zitten kijken en genoten. Het was heel erg leuk! Bedankt Rosalie! 
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Groep 3b in Sinterklaastijd 
Wat fijn dat Sinterklaas weer in het land is! De kinderen zijn dolenthousiast 
en in de klas wordt er iedere pauze vol verwachting naar het Sinterklaas-
journaal gekeken. Vorige week hadden de pieten een pakje in de klas 
verstopt. We mochten niet kijken wat het was en op maandag mochten we 
het pas openen. Nou, dat was natuurlijk erg moeilijk! Op maandag bleken er 
allemaal ansichtkaarten in te zitten met Ozosnel. In het Sinterklaas-journaal 
zagen we dat het paard van de Sint jarig was en de kinderen mochten 
allemaal een kaart versieren voor het trouwe dier.  
 
Ook tijdens het hoekenwerk werken we in het thema ‘Sinterklaas.’ Op de 
gang is er bouwhoek waarbij de kinderen torens kunnen nabouwen met 
containers of blokjes. Het containerschip ligt net als de stoomboot van 
Sinterklaas in de haven. Bij de verteltafel van ‘Boer Boris, een paard voor 
Sinterklaas’ spelen de kinderen het verhaal uit het prentenboek na. Hierin 
lezen we dat het paard van Sint van de trap is gevallen en hinkt. Sinterklaas 
is daarom op zoek naar een ander paard en vraagt of Knol, het paard van 
Boer Boris, hem kan helpen. Helaas blijkt Knol hoogtevrees te hebben.  
 
In de tekenhoek worden er kleurige pieten geschilderd met verf en deze zien 
er erg leuk uit! In de letterhoek meppen we pepernotenletters, we pakken 
cadeautjes in in de inpakhoek en luisteren naar spannende Sinterklaas-
verhalen in de luisterhoek.  
 
Op vrijdag 3 december brengt de goedheiligman ook een bezoek aan school 
en de kinderen kunnen niet wachten. Nog maar een paar nachtjes slapen 
jongens en meisjes…. 
 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10
3 



 

 

 

Nieuws van groep 6b 
Wat is er de afgelopen weken veel gebeurd! De kinderen van groep 6b 
kunnen er zeker over meepraten. Ze hebben een heel lekkere rekenles 
achter de rug. Want wat is er leuker dan breuken leren met ontbijtkoek, 
eierkoek en speculaas? Dan snap je daarna echt wel waar het om gaat.  
 
De kinderen hebben ook een fantastische muziekles gehad in de vracht-
wagen van Classic Express. Ze zaten ademloos te luisteren naar die mooie 
muziek. De jonge muzikanten speelden op de piano, slagwerk en contrabas. 
Sommige kinderen deden zelfs hun ogen dicht...Samen werd de les besloten 
met alle instrumenten en de kinderen deden mee met bodypercussie.  
 
Onze sportieve kanjers hebben ook meegedaan aan het handbaltoernooi.  
Ze zijn derde geworden. Geweldig toch, als je bedenkt dat ze door 
omstandigheden niet veel hebben kunnen trainen. Ze speelden soms tegen 
kinderen die  jaren op handbal zitten. Dat valt natuurlijk niet altijd mee. 
Uiteindelijk gingen ze blij met hun medaille en vijf gratis proeflessen bij de 
club naar huis! 
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