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Beste ouders en/of verzorgers, 
De klok is inmiddels een uurtje naar achter geschoven. De dagen worden weer 
korter en we hebben wat vaker de paraplu nodig met deze herfstachtige 
dagen. De bomen laten hun blaadjes weer vallen wat voor een ware 
blaadjesregen kan zorgen. We hopen dat u en de kinderen een fijne 
herfstvakantie hebben gehad. Voor de herfstvakantie hebben de kinderen de 
Kinderboekenweek afgesloten, dit heeft u kunnen lezen op de blog van uw 
kind via Schoudercom. Zo houden we u graag op de hoogte van de activiteiten 
op school. De kinderen hebben in ieder geval veel plezier beleefd aan de 
Kinderboekenweek en thema herfst. De komende weken zullen drukke weken 
worden waarin wordt gewerkt aan thema sint (vanaf maandag 15 november). 
En voor maandag 29 november staat er een studiedag gepland en zijn de 
kinderen vrij.  
 
We wensen u en de kinderen een fijne maand toe en geniet samen van de 
herfst.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Noortje Smit, Leonie Roelofs en Shirley van Geene 
 

ALGEMEEN: 
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Kalender – belangrijke data: 
 

Basisschool: 
• Maandag 29 november    - Studiedag (basisschool gesloten). 

• Vrijdag 3 december 2021    - Sinterklaasviering (school tot 12.00 uur,  

daarna vrij). 
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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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Samen Digi-TAAL 
Afgelopen 28 september is er op school het project Samen Digi-TAAL gestart. 
Vanuit Samen Digi-TAAL krijgen ouders van kleuters in de groepen 1 en 2 een 
iPad in bruikleen. Met de leerzame apps op de iPad kunnen zij thuis samen 
met hun kind oefenen met taal. Kleuters kunnen op de iPad ook luisteren en 
kijken naar de digitale voorleesboeken van Bereslim. Er komen elke maand 
nieuwe spelletjes en digitale prentenboeken op de iPad. Ouders werken 
thuis, samen met hun kind spelenderwijs aan taal, woordenschat, reken-
vaardigheden en digitale vaardigheden. Zo leren kinderen spelenderwijs en 
wordt hun woordenschat groter en groter! 
 
De tablets zijn uitgedeeld en de ouders en kinderen gaan hard aan de slag!  
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Nieuws van de Kunst-BSO 
Waar we in de nieuwsbrief van september schreven dat de Kunstblokken van 
start gingen, kunnen we u nu vertellen dat afgelopen dinsdag 26 oktober het 
eerste Kunstblok (duur: 6 weken) ten einde is gekomen. Dit Kunstblok 
bestond uit een les yoga, gegeven door juf Sabine van de peuterspeelzaal.  
De kinderen van groep Picasso en Escher – die zich van tevoren hadden 
ingeschreven – deden elke dinsdag mee. 
 
Je kunt (dus) wel zeggen dat de tijd vliegt, want ook de herfstvakantie is weer 
voorbij. Ondanks het slechte weer – waarbij sommige uitjes helaas niet door 
konden gaan – kijken we terug op een geslaagde week vol leuke activiteiten, 
met als thema “Sprookjes” (groep Geel) en “Herfst” (groep Groen en Paars). 
 
Het volgende Kunstblok gaat volgende week van start: dans op donderdag. 
Daarover krijgt u zo snel mogelijk bericht. 
 
Groetjes, 
Team BSO de Ark 
 

  

KINDEROPVANG: 
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Nieuws van de Pandaberen 
Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het thema “Worden wat je wil”. 
We hebben de beroepen ‘kapper en hulpdiensten’ uitgekozen om uit te 
werken. Dit is herkenbaar voor de kinderen. We hadden glittergel voor in het 
haar en sommige meisjes kregen mooie vlechten in. Ook waren er in 
sommige groepen “echte” kapsalons.  
 
Nu zijn we bezig met het seizoen herfst. Overal schieten de paddenstoelen 
de grond uit, vallen de blaadjes uit de bomen en roetsjen de eekhoorns de 
bomen in. 
 

Nog een aantal nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas weer aan in het 
land. Wat zal dit een spannende tijd worden! 
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  Nieuws uit de peuterspeelzaal 
Wij gaan op berenjacht, we gaan een hele grote vangen…. dat is wat je de 
komende weken hoort als je voorbij de peuterspeelzaal loopt. Na één week 
kunnen veel kinderen al meedoen met de bewegingen die we bij het boek 
maken. In de themahoek, waar een grot te vinden is met een heuse beer, 
wordt al druk gespeeld. Ook is er tijd om creatief aan de slag te gaan.  
Elk kind maakt zijn/haar eigen berenjachtboek compleet met het verhaal 
erin. Hiervoor wordt er geverfd, gekleurd en geplakt. Over een paar weken 
kan er thuis ook het boek gelezen worden.  
 
Het Peuterlab van Aanzet staat ook in het tekenen van dit thema op 
maandag 8 november. Naast dit alles wordt er ook volop gedanst, muziek 
gemaakt en yoga gedaan. Ook hierin zal de berenjacht weer centraal staan.  
 
Wij vinden het nu al een geslaagd thema en kijken met plezier uit naar de 

komende weken! 
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Veiligheid: fiets- en bromverkeer rondom de 
Lissabonweg  
 

Beste ouders en/of verzorgers en kinderen, 

 

Er worden veel kinderen met de fiets of de scooter gebracht. Let hierbij op 

dat er op de schoolpleinen niet gefietst mag worden. Dit geldt ook voor de 

kinderen. Het stukje voetpad bij de zijdeur (kleuteringang) is een voetpad en 

ook hier mag er dus niet gefietst worden. Er ontstaan nu soms gevaarlijke 

situaties in deze bocht en dat willen we graag voorkomen. Wanneer we allen 

alert zijn en lopen met onze fiets zal dat de verkeersveiligheid vergroten. 

Voor de leerlingen: probeer je fiets zoveel mogelijk in een fietsenrek te 

plaatsen.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Team De Ark  

 

 

Naschoolse activiteit: handbal! 

Beste ouders/verzorgers,  

In samenwerking met handbalvereniging SC Twist bieden wij de kinderen uit 

de groepen 5 tot 8 een naschoolse activiteit aan in de vorm van een handbal-

training. Dit is kosteloos en zal op onderstaande data en tijden worden 

gehouden in de gymzaal naast school.   

Groepen 5 en 6: Donderdag 18 november van 14:30 tot 15:30 uur.   
Groepen 7 en 8: Donderdag 25 november van 14:30 tot 15:30 uur.   
  
Ze gaan dus direct uit school naar de gymzaal. Wat extra te eten en drinken 
zou fijn zijn. Uiteraard de gymkleding mee!   
  
Om 15:30 uur kunt u uw kind ophalen bij de ingang van de gymzaal aan het 
schoolplein.  
  
Deze training is uitsluitend op inschrijving! Als u uw kind wilt opgeven stuur 
mij dan een mail met daarin de naam en groep van uw kind. Er zijn twintig 
plekken per training, dus vol is vol.  
 

r.vangulik@un1ek.nl  
 

Groet,  

 

Rob van Gulik  
Gymleraar IKC De Ark  
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Nieuws van groep 1c - Dolfijnengroep 
De afgelopen periode hebben wij bij de Dolfijnengroep gewerkt over het 
thema van de Kinderboekenweek. Het ging over “Worden wat je wil”.  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 
worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. 
 
Wat een plezier kun je beleven aan het lezen van een boek! Ook het kijken 
naar de mooie tekeningen is geweldig! We hebben zoveel moois ontdekt en 
geleerd. Een boek goed vasthouden, de bladzijden omslaan en kijken naar de 
tekeningen. Elk boek is anders en er is een mooi verhaal te beleven.  
Dit hebben wij in de klas ook zeker gedaan.  
 
In de klas heeft de juf een echte bibliotheekhoek gemaakt. Hier hebben we 
heerlijk in gespeeld. We hebben gespeeld met de thema tafel vol met 
verschillende beroepen. We hebben geknutseld met boeken, gedanst op 
leuke muziek , heel veel boeken gelezen en heel veel moois geleerd.  
Alle kinderen hebben heel erg hun best gedaan. 
 
Er zijn kinderen uit groep 5 komen voorlezen en ook een mevrouw van de 
bibliotheek kwam langs met allemaal boekjes. Wist u dat u uw kind gratis 
aan kunt melden bij de bibliotheek? 
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Nieuws uit de groepen 
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Gastouderopvang! 
Kennen jullie dit? 
Heb jij wel eens gehoord van gastouderopvang? Dit is een kleinschalige en 
flexibele opvang in huiselijke sfeer waarbij er heel veel persoonlijke 
aandacht is voor het kind. UN1EK heeft deze vorm van opvang ook! Fanny 
van Groot in Klein regelt deze opvang al meer dan 20 jaar met veel liefde en 
plezier. 
 
Groot in Klein is een klein en persoonlijk bureau met gastouders in 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Wij vinden het belangrijk dat wij onze 
ouders en de kinderen goed kennen, daarom is er veel aandacht voor jou, je 
kind en onze gastouders. De betrokkenheid is groot en de samenwerking 
vertrouwd. (Gast)ouders worden goed en duidelijk geholpen en begeleid en 
kunnen rekenen op een snelle reactie door de laagdrempeligheid binnen 
Groot in Klein. 
 
Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
bemiddeling en de begeleiding en maken we er een mooie leerzame 
opvangtijd van voor de kinderen. 
 

Heb jij hart voor kinderen? 
Wij kunnen altijd goede nieuwe gastouders gebruiken om zo veel mogelijk 
ouders te bedienen! 
 
Heb jij hart voor kinderen, vind je het leuk om ze te verzorgen en wil je iets 
betekenen in hun ontwikkeling? Heb je ervaring in het werken met kinderen 
en begin je graag iets voor jezelf? Of heb je nu zelf kinderen en wil je graag 
werken vanuit je eigen huis? Dan is gastouderschap echt wat voor jou!  
Wij helpen je graag om als gastouder te starten en ondersteunen jou met 
het regelen van de diverse administratieve zaken, zodat jij je kunt richten op 
de kinderen. Ook brengen we je in contact met ouders die een gastouder 
zoeken. Kortom, een samenwerking met Groot in Klein maakt een start als 
gastouder zo zorgeloos mogelijk. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem snel een kijkje op onze 
website of neem direct contact op met Fanny via info@grootinklein.nl.  
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