
 

 
NIEUWSBRIEF 

NOVEMBER 2020 
 
Vanuit directie 
De herfstvakantie ligt alweer achter ons. Uit de 
verhalen van leerlingen en/of ouders is duidelijk dat 
iedereen, ondanks het toenemend aantal 

besmettingen in de regio, 
een goede vakantie heeft 
gehad. Geen van onze 
leerlingen of teamleden is 
recentelijk besmet geraakt 
met het virus. Wij hopen 
dat dit ook zo blijft en doen 
er als school alles aan om 
een tweede lockdown te 
voorkomen. Wij hebben na 
de persconferentie van 14 
oktober jl. in samenspraak 

met de MR, besloten om ook bij ons op school, het  
 

 
verplicht dragen van mondkapjes in te voeren. U 
bent hier reeds voor de herfstvakantie over 
geïnformeerd. Wilt u de afspraken nog eens 
nalezen, klik dan hier voor de brief.  
 
Agenda 

Wanneer Wat  
5 november  Schoolontbijt SO 
23 november MR vergadering 
27 november  De volgende nieuwsbrief 

 
 

  
  
Professionalisering 
In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen waar wij als team mee bezig zijn om het onderwijs nog beter te laten 
aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van uw zoon/dochter. In het SO staat het ‘spelend leren’ centraal. De 
leerkracht creeërt  een contextrijke omgeving in de klas waar leerlingen worden uitgedaagd om te leren.  
Collega’s uit het VSO hebben een training Zedemo gevolgd en zijn gecertifceerd om m.b.v. leskisten, 
arbeidstraining te geven aan onze leerlingen. De lessen starten vanaf maandag 1 november. De ambitie is om in 
de (nabije) toekomst ook de eindgroepen van het SO te laten kennismaken met deze methodiek.  
 
Kijkdagen 
Op 5 november a.s. stond de allereerste kijkdag voor ouders gepland. 
Door het bekende virus en daarbij behorende beperkingen, kan deze 
dag helaas niet doorgaan.  
De eerstvolgende kijkochtend staat gepland op dinsdag 16 maart. Wij 
hopen jullie tegen die tijd in de klas te mogen verwelkomen.  
 
De nieuwe beslisboom 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u in de bijlagen twee documenten met 
nieuwe afspraken 
 
Namens het team wens ik u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet,  
Yvonne Verweij 
Eugène Schilperoordt 
 
 
 

 
 

 
 

https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/deark/directie/2020-10-161440.201016%20Invoering%20gebruik%20mondneusmaskers%20OBL.pdf


 
Het kenniscentrum 
Op 24 september was de onthulling van de naam van het nieuwe kenniscentrum. Klik 
hier voor het filmpje.  
 
Wist u dat…. 
➢ de Ark Oud-Beijerland een eigen facebookpagina heeft. Nieuwsgierig? 

Facebook De Ark Oud-Beijerland 
➢ we sinds kort een nieuw ‘buitenlokaal’ hebben. 
➢ Juf Ingrid heeeel erg blij is met haar “buitenlokaal” 

 
MR  

13 oktober had de MR een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst 
werd gegeven door Piet Vromans. Dit was echt een eye opener. 
Zo is bijvoorbeld verteld bij wat voor zaken de MR 
instemmings-/en adviesrecht heeft.Ook de Oudergeleding van de 
MR (Therese van der Pol, moeder van Joost) heeft deel genomen 
aan de online training. Wij waarderen het erg dat zij hier tijd voor 
vrij heeft gemaakt. 
 We zijn gelijk met het adviesrecht aan de slag gegaan door mee 
te denken bij het protocol mondkapjesplicht. 
23 November zal de eerste vergadering van dit schooljaar zijn en 

we hopen n.a.v. de online cursus wat meer de diepte in te kunnen gaan. 
 
Kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek hebben alle groepen van De Ark 
gewerkt aan het thema ‘Ridders en kastelen’.  
Het thema werd geopend door ridder Nee en princes Hutsefluts. Zij waren 
door de tijdmachine gelopen die door de VSO 1 gemaakt was en zagen er 
ineens uit als een echte ridder en prinses. En dit overkwam ook heel veel 
juffen en meesters…. 
Aan het eind van de kinderboekenweek hebben alle leerlingen een heuse 
schat gezocht en kregen alle klassen prachtige boeken aangeboden voor in 
de klas.  
 
Nieuws uit SO 

 
Alle leerkrachten en 
onderwijsassistentes van de 
Vlindertuin, de Bloementuin en de 
Vogeltuin zijn onder leiding van Jolande Bisschop zich aan het bekwamen 
op ‘Spelend en rijk leren in hoeken’. Alle groepen delen hun expertise op 
het gebied van spelend leren. Zo is er in de Vlindertuin een rijsstafel. Nee… 
niet om te eten, maar wel om allerlei spullen te verstoppen die de leerlingen 
eruit mogen halen en mogen sorteren. Bij de Bloementuin is een heuse 
letterdief bezig om samen met de kinderen letters bij elkaar te sprokkelen 
zodat zij met elkaar prachtige woorden kunnen maken. Ook is er een 

boekenwinkel waar boeken gekocht kunnen worden passend bij het thema. In die winkel kun je een rollenspel 
spelen met elkaar en wordt er betaald met hele euro’s. Er is in de Vogeltuin gewerkt met proeven. Smaken 
herkennen en verwoorden kunnen ze inmiddels heel erg goed!  
 
Nationaal Schoolontbijt  
Donderdag  5 november is het zover: De kinderen van de Vlindertuin,Vogeltuin en Bloementuin gaan 

dan gezellig en gezond op school ontbijten. We starten in onze klas om 
gezellig met elkaar te ontbijten. We leren op een feestelijke manier, met een 
mooi gedekte tafel, hoe belangrijk elke dag ontbijten is. Zoveel mogelijk zelf je 
brood smeren en beleg uitzoeken hoort ook bij ontbijten op school. Vorig jaar 
hebben we genoten hoe goed dat ging en hoe de kinderen konden genieten 
van rustig ontbijten met elkaar!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y5LaZap640
https://www.youtube.com/watch?v=1Y5LaZap640
https://www.facebook.com/zmldearkobl/


Donderdag 5 november hoeven de kinderen dus thuis niet, of niet zoveel als anders, te ontbijten. De rest van het 
jaar ontbijten de kinderen natuurlijk gewoon weer lekker en gezond thuis. 
De kinderen met allergie voor voedingsmiddelen krijgen nog bericht wat er op het ontbijt menu staat! 
 
Tip van de maand 
Vanaf nu willen we u elke maand een leuke tip meegeven. Dit kan een tip zijn die over het onderwijs 
gaat, maar ook een tip wat kan gaan over het opvoeden van uw kind. 
 
Deze maand willen we een tip geven om de leesmotivatie van uw kind te stimuleren: Als uw kind veilig 
in stapjes kern 6 of hoger leest kan het leuk zijn om Donald DuckJjunior aan te schaffen. Dit lettertype 
is groot, de woorden zijn op groep 3 niveau geschreven en het is erg leuk om te lezen voor kinderen.  
 
Nieuws uit het VSO 
Vanaf maandag 16 november 2020 krijgt VSO 1 een stagiaire van het Albeda Spijkenisse in de groep. Haar 
naam is Britt en zij heeft donderdag 29 oktober 2020 kennis gemaakt met de school, de leerlingen en het 
personeel. Britt gaat stage lopen tot en met de zomervakantie. Voordat ze gaat starten, komt ze nog een keer 
meekijken in de groep. Britt heeft er zin in! 
 
Uitgelicht 

 
In deze rubriek vertellen we elke maand iets over het branchegericht 
werken in de bovenbouw van het VSO. 
Deze maand vertellen we u iets over Zorg en Welzijn en dan specifiek over het 
vak schoonmaak. 

Praktijkvak ZWS 
De afgelopen weken hebben de leerlingen kennis 

gemaakt met het praktijkvak ZWS, zorg welzijn en schoonmaak. Iedere groep 
heeft 1,5 uur per week les in dit vak. De les begint met een stukje theorie. Er wordt 
uitgelegd wat we die les gaan doen en wat we daarvoor nodig hebben. Ook de 
gevaren van schoonmaakmiddelen hebben we onlangs besproken. 

Vervolgens maken we een taakverdeling. We wisselen stofzuigen (gangen en 
lokalen), dweilen (gangen en lokalen), droog en nat stof afnemen (tafels, stoelen, 
kasten, deurklinken, deuren e.d.) onderling af.  Alle werkzaamheden vinden plaats 
in de school, aan de buitenkant van de school of op het plein. 

De ene keer wijst de juf de taakjes per leerling aan, de andere keer trekken we 
lootjes. Leerlingen zijn enthousiast en doen goed mee. Vooral in deze “corona tijd” 
is hygiëne belangrijk en kunnen we de school niet vaak genoeg schoonmaken. 

Tijdens de uitvoering van de les wordt er gelet op de houding (lichaam), de inzet en het resultaat van het 
schoonmaken. De juf controleert dit per leerling, maar de leerlingen controleren ook elkaar. Ook samenwerken is 
een belangrijk onderdeel van de les. 

Een terugkerende handeling is het uitknijpen van het natte blauwe doekje. Wringen mag niet meer. Het doekje 
moet als een bal in de hand gelegd worden en vervolgens moet het water eruit geknepen worden. Hierna wordt 
het doekje op een speciale manier gevouwen en is het klaar voor gebruik. Deze handeling keert iedere les terug. 
Misschien heeft u hier thuis iets over gehoord? 

  

 



De stofzuiger deed het niet al te best meer. We hebben een nieuwe besteld, uitgepakt en in elkaar gezet. Wat 
een verschil! We zijn er heel erg blij mee. 

Op vrijdag loopt een groepje uit het VSO 2 stage bij Mako Cleaning. Hier leren ze de geleerde 
schoonmaaktechnieken, houding en inzet toe te passen in een echt bedrijf. Ze hebben een mooi t-shirt gekregen, 
dit dragen ze iedere vrijdag vol trots. We krijgen goede begeleiding vanuit Mako Cleaning, zodat we steeds beter 
en sneller onze taken kunnen uitvoeren. Het is erg leuk en leerzaam voor de leerlingen. Ze zijn vol energie en 
doen erg goed hun best. Het is een ontzettend leuk en actief groepje leerlingen en we hebben ook een hoop lol 
met elkaar. Kortom elke vrijdag is het weer een feestje om naar de Mako Cleaning te mogen gaan. 

Rayonmanager vanuit Mako Cleaning vertelt…. 
Van de zomer zijn wij benaderd door ZML De Ark met de vraag of wij een stage zouden willen aanbieden aan 

een groepje leerlingen. Na een aantal 
oriënterende gesprekken tussen mij en ZML De 
Ark is dit project opgestart. Er werd eerst een 
ontspannen kennismakingsochtendje 
georganiseerd voor de vier leerlingen en hun 
begeleider.  
Tijdens deze kennismaking heb ik de leerlingen 
verteld wat er de komende weken zou gaan 
gebeuren, zodat ze er een beetje een beeld bij 
zouden hebben. Ook kregen de leerlingen een 
rondleiding door het bedrijf, waarbij zij ook kennis 
hebben gemaakt met de collega’s van de 

binnendienst. Om ze het gevoel te geven dat ze er echt bij gaan horen kregen ze ook het enige echt Mako 
T-shirt. 
Inmiddels zijn de leerlingen al een aantal weken op vrijdagochtend 
ijverig bezig om ons Mako kantoor schoon te maken en dat doen ze 
‘vaak’ met veel plezier. Wij hebben een programma voor de 
leerlingen opgesteld en dat werken ze iedere week af. Zo leren ze 
o.a. om bureaus, tafels en trapleuningen af te nemen en te 
stofzuigen.  
 
De volgende stappen zijn om dit schoonmaakprogramma ook bij 
klanten van Mako Cleaning te gaan uitvoeren en uiteindelijk 
misschien door te stromen naar een echte baan in de schoonmaak. 
Hoe leuk zou dat zijn. 
Mako Cleaning staat er zeker voor open om in de toekomst meer 
leerlingen een kijkje te laten nemen in de schoonmaakwereld. 
Daarom hebben we sinds oktober de status ‘Erkend Leerbedrijf’. 
Schoonmaakwerk is laagdrempelig en gemakkelijk op te pakken. We 
hebben op dit moment vijf medewerkers in dienst met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Zij vallen onder de participatiewet. Deze 
medewerkers zijn enthousiast en gemotiveerd en werken op scholen 
waar ze licht, aangepast werk verrichten. Er is gekeken waar ze 
ingezet kunnen worden en passen binnen de personeelsplanning. 
De dagelijkse begeleiding is in handen van de meewerkend 
leidinggevende en de rayonleider. De basis is mensen serieus 
nemen, vertrouwen te geven en een menselijke relatie met ze aan te gaan. Ook proberen we betrokken te zijn en 
energie te creëren door samen te bekijken wat ze kunnen, willen en wat mogelijk is. 
 
 
Groen in VSO 2/3 
In het VSO werken we tot de kerstvakantie aan het thema Groen. Voor de leerlingen die uitstromen naar de 
dagbesteding betekent dit dat we leren hoe je planten moet verzorgen. Aan het einde van dit thema weten de 
kinderen hoe planten groeien, dat je niet te veel of te weinig water moet geven en dat een plant licht nodig heeft 
om te groeien.  
 
 
 
 
 

 



Bij de les communicatie leren we nieuwe woorden goed te lezen en duidelijk uit te spreken. Hieronder vindt u de 
woorden van de eerste helft van dit thema. We matchen de woorden en de plaatjes met elkaar, zo leren we het 
woordbeeld herkennen. 
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groeien 
 

aarde 

 
plant 
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boom 

 
wortel 

 
Zedemo 
In het VSO hebben de mentoren en onderwijsassistentes cursus gehad over de 
methode Zedemo. Er zijn drie prachtige kisten aangeschaft waar de leerlingen heel 
veel verschillende technieken aangeleerd krijgen die ze helpen met de 
onderstaande vaardigheden. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. 
www.zedemo.nl  
 
 
 

  
 

 
 

 

http://www.zedemo.nl/

