NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Vanaf deze maand ontvangt u elke laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief. Hierin leest u
belangrijke informatie van De Ark. Uiteraard blijft u via de app op de hoogte van leuke feitjes
van de groepen.

KALENDER
Wanneer

Wat

1 oktober

Start van de Kinderboekenweek

9 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Alle leerlingen

13 oktober

MR cursus

19 oktober t/m 23 oktober

Herfstvakantie

Voor de leerkrachten en ouders die in de MR
zitten
Alle leerlingen

30 oktober

De volgende nieuwsbrief

VAKANTIEROOSTER 20-21
Herfstvakantie

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Sinterklaasmiddag

Vrijdagmiddag 4 december 2020 vanaf 12.30 uur

Kerstvakantie:

Vrijdagmiddag 18 december 2020 vanaf 12.30 uur
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Paasvakantie

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

Vrijdagmiddag 23 april 2021 vanaf 12.30 uur
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

2e Pinksterdag

Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

Onder voorbehoud: vrijdag 16 juli 2021 vrij.
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Lesvrije dagen
14 januari 2021

Alle leerlingen vrij

30 juni 2021

Alle leerlingen vrij

Onder voorbehoud: vrijdag
16 juli 2021

Alle leerlingen vrij

Wie

Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn naam is Frieda de Rhoter. Ik ben theaterdocent en
regisseur. De komende weken zal ik op woensdagochtend naar ZML de Ark
komen om met de kinderen en leerkrachten toneel te spelen. Het idee is dat de
leerkrachten zo op ideeën worden gebracht om zelf ook met theater aan de slag
te gaan in de klas. De kennismaking was al super gezellig in alle klassen! Ik heb
er erg veel zin in om samen onze fantasie te gaan gebruiken. Het leuke is; in je
fantasie kun je iedereen zijn, overal naar toe en alles doen wat je maar wilt!

Steef Vooren is de nieuwe muziekdocent op De Ark. Hij komt uit Rotterdam
en is daar een bekende muzikant. De afgelopen twintig jaar was hij
werkzaam bij het cabarettrio De Tunes; tegenwoordig is hij van het muzikale
trio De Ideale Maten. Hij maakte vele cd’s en theaterprogramma’s en
bespeelt snaarinstrumenten als gitaar, ukulele, maar ook drums.
Sinds ruim vijf jaar is hij als muziekdocent werkzaam op diverse
basisscholen, bso’s en kinderdagverblijven.
Ook geeft hij regelmatig (ukulele-)workshops voor alle leeftijden en privé-les.
Daarnaast is hij actief als (muzikale) stadsgids in Rotterdam en in zijn vrije tijd
studeert hij Russisch.
Hallo ik ben Kjeld Nieuwenhuis, Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Oud
Beijerland.
Ik woon samen met mijn moeder, broertje en mijn zusje.
Mijn hobby`s zijn vissen, sport kijken en Feyenoord.
Op school assisteer ik juf Brigitte bij de Budo en juf Ingrid bij de lessen groen.
Ik ben op school terecht gekomen via mijn zusje Annika, die op de Ark les
kreeg.

Ik ben Natascha Beekman ik geef interne stage lessen horeca en
arbeidstrainingen.
We verzorgen de lunch voor de leerkrachten en op donderdag de soep.
Ik verzorgde interne stage lessen op het praktijk college te Rotterdam en
verder was ik invalkracht in het basisonderwijs groep 1 t/m 8. Ik werk
graag en heb veel zin in een gezellig en leerzaam schooljaar op de Ark
Mijn hobby 's zijn sporten, lekker eten en met mijn vriendinnen of zussen
gezellig eten of shoppen.
Ik ben juf Hester en sinds het nieuwe
schooljaar werk ik in de Bloementuin op de woensdag en de donderdag als
onderwijsassistent.
Ik ben getrouwd, ik heb twee dochters en we wonen in Nieuw-Beijerland.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken of te bakken samen met mijn
dochters, ook vind ik het leuk om creatief bezig te zijn met mozaïek of om te
lezen.
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Afscheid juf Woudie
Vrijdag 25 september was het feest op school. Juf Woudie
nam afscheid van de Ark omdat zij met vervroegd pensioen
gaat. Zij werd thuis opgehaald met de auto door haar
oud-leerling Arjan Duifhuizen en op school stonden alle
kinderen op het plein klaar om haar toe te zingen.
Sem uit de Vogeltuin heette de juf van harte welkom op het
feest en gaf juf Woudie een mooie roze bloem. De juf wist
toen nog niet dat alle leerlingen voor haar een bloem
hadden meegenomen. Alles bij elkaar werden het diverse
kleurrijke boeketten!
Alle groepen zijn op visite geweest bij juf Woudie en gaven
een kort optreden.
Juf Woudie had ook nog verrassingen voor de kinderen: de
ijscokar kwam langs en de school heeft een prachtig
prentenboek ‘Het wilde dierenorkest’ van haar gekregen. Dit
sluit heel goed aan bij de cultuurlessen van juf Frieda en
Meester Steef, erg leuk!
Tenslotte hebben we deze feestelijke ochtend afgesloten
met een lunch voor de collega’s.
Juf Woudie, bedankt!

Zwemles
In de eerste schoolweek hebben de ouders van de leerlingen van de Bloementuin,
Vogeltuin en VSO 1 een brief gehad over het zwemmen. Na het maken van de
zwemindeling zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het organisatorisch niet
haalbaar is om te gaan zwemmen. De groepen in het ondiepe en het korte banen
zwemmen zijn zo groot dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Daarom is
besloten om het schoolzwemmen dit schooljaar niet voort te zetten. We hopen op
uw begrip. Heeft u vragen over het zwemmen? Mail dan even naar
g.denhollander@csgdewaard.nl
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Vanuit logopedie
Ook de logopedie is weer van start gegaan. Net als vorig
jaar werken Michon Sprengers en Willeke Smids beiden op
vrijdag op school.
Om te voorkomen dat kinderen aan het begin van het
schooljaar al op een wachtlijst komen, gaan we dit jaar iets
anders werken.
We behandelen in principe de kinderen 3 weken en de
vierde vrijdag zullen we gebruiken om voor te bereiden, te
observeren en andere taken uit te voeren.
In december zullen we deze werkwijze evalueren.
Door het Coronavirus is de informatieavond over Leespraat vorig schooljaar komen te vervallen.
Graag willen we hem dit schooljaar wel organiseren.
Daarom vragen we u om door te geven als u de informatieavond over Leespraat wilt komen. Daarna zullen wij
gaan kijken hoe we dit Coronaproof kunnen organiseren. We zullen daarbij de RIVM maatregelen in acht
nemen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: m.sprengers@csgdewaard.nl of
w.smids@csgdewaard.nl

Het kenniscentrum
Afgelopen donderdag 24 september is de officiële
naam van het Kenniscentrum feestelijk onthuld,
onder toeziend oog van de directies en bestuurders
van de vier participerende organisaties. “ Vijf, vier,
drie, twee, een…,” 8 leerlingen trekken samen met
voormalig wethouder van Waveren van
Oud-Beijerland een houten kist, gevuld met door
leerlingen versierde bakstenen, omhoog. Een
plaquette met daarop de nieuwe naam van het
gebouw verschijnt: Het Mozaiek.
Voor onze school, mochten Mick (6 jaar) en Ximena
(17 jaar) aan de touwen trekken om de houten kist
te liften. De andere leerlingen hebben de onthulling
op school gevolgd via het digibord en werden op
school verrast met een feestelijk gebakje en een
glaasje ‘champagne.’
Nieuwsgierig geworden naar de foto’s; bezoek onze website https://deark.csgdewaard.nl/
of bezoek onze facebook pagina.

Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Het
thema is ‘Ridders en kastelen’. Binnenkort ziet u leuke foto’s via de app
verschijnen.
U heeft ook een brief gekregen om ‘mee te sparen’ voor ons, zodat wij mooie
nieuwe boeken kunnen kopen.
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OR
Ook vanuit de Ouderraad (OR) een stukje
voor in de nieuwsbrief.
In deze eerste brief willen we u graag
vertellen wat onze Ouderraad doet binnen
de Ark en wie er allemaal in zitten.
De Ouderraad bestaat uit ouders en
teamleden die een aantal keer per jaar bij
elkaar komen om mee te denken over de
verschillende activiteiten die in een
schooljaar op school georganiseerd worden. Naast het denkwerk wordt ook actief meegeholpen voor en
tijdens deze activiteiten. Meestal gaat dit om de diverse feesten die we op de Ark vieren zoals Sint, Kerst,
Pasen en het Zomerfeest, maar ook bij andere activiteiten wordt de Ouderraad zoveel mogelijk betrokken.
De ouderraad bestaat uit:
Petra van Schaik ( moeder van Twan uit VSO ⅔ )
Miranda Goud ( moeder van Sanne uit VSO ⅔ )
Cobi Boogaarts ( moeder van Niels uit VSO ⅔ )
Anita Kooij ( moeder van Wendy uit VSO ⅔ )
Annie van Nieuwestraten ( moeder van Finn uit VSO 1 )
Angelique Bijl ( leerkracht Vogeltuin )
Wilt u meer informatie of zou u een keer bij een van onze vergaderingen aanwezig willen zijn mailt u ons
gerust via a.bijl@csgdewaard.nl

MR
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit
ouders en personeelsleden van De Ark OudBeijerland en De Ark Middelharnis.
De MR bestaat uit:
Voorzitter: Anne Los (ouder Middelharnis)
Secretaris: Ingrid de Jong (teamlid Oud-Beijerland)
Therese van der Pol (ouder Oud-Beijerland)
Gabriëlle den Hollander (Teamlid Oud-Beijerland)
Ingrid de Jong (Teamlid Oud-Beijerland)
Cindy Vroegindeweij (Teamlid Middelharnis)
Dit schooljaar wordt er vijf keer vergaderd door de MR, waarvan 1 vergadering bestaat uit het volgen van een
curus. De medezeggenschap op school wordt geregeld door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In
deze basiscursus hoopt de MR meer te leren over wat er precies in de WMS staat en welke rechten, plichten
en bevoegdheden de MR heeft. We hopen u via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de bezigheden
van de MR.

Website en app
Naast de nieuwe website is er ook een CSG de Waard app om
informatie te delen.
In de app staan leuke berichtjes van de groep. U ontvangt in
de app ook zgn. pushberichten als er nieuws is.
De app is te downloaden bij de Playstore of appstore.(Zoek
naar csg de waard)
De website vind je hier: deark.csgdewaard.nl
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Sociaal emotionele ontwikkeling
In deze eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar krijgt u korte
informatie over de lessen 1 t/m 5
uit Kwink, onze methode voor sociaal-emotioneel leren. Deze vijf
lessen geven wij tot de herfstvakantie.
We noemen die periode de Gouden Weken, omdat we daarin de
belangrijkste basis leggen voor een
gezellige, sociaal veilige groep. De kinderen leren elkaar (nog)
beter kennen, begrijpen de regels en
afspraken en kunnen zich daar ook aan houden, komen voor
elkaar op en leren op een positieve maniermet elkaar
communiceren. Klik op de link voor rmeer informatie.
Nieuwsbrief Kwink

Dopjesactie
U kunt nog steeds doppen inleveren bij de leerkracht voor het
goede doel.

De nieuwe beslisboom
Vanaf 22 sept: Mag uw kind wel of niet naar school?
Vanaf het afgelopen weekend zijn de regels voor kinderen veranderd. Kinderen die NEUSverkouden zijn,
mogen gewoon naar school. Kinderen met alle andere bij Covid passende verschijnselen horen gewoon thuis
te blijven. Dat geldt ook voor kinderen die niet een beetje, maar flink verkouden zijn...
Het RIVM, AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een nieuwe beslisboom gemaakt op basis van de
nieuwe richtlijnen voor COVID-19 om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan komen. De
beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt hem hier:
Beslisboom kinderen SO.
Wilt u bij twijfel deze gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet naar school kan? Uiteraard meldt u uw
kind wel gewoon ziek op school.
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