Handige informatie
CBS de Ark
- schooljaar 2021-2022-

voorwoord
Christelijke Basisschool De Ark ligt in de wijk Leyenburg. De Ark is een buurtschool
met een gemengde leerlingenpopulatie. Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk.
Wij leren onze leerlingen rekenen, taal, lezen en spelling (basisvaardigheden), zodat
zij hun schoolloopbaan op De Ark succesvol kunnen doorlopen en afsluiten.
Daarnaast willen wij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zetten wij ons in
om leerlingen met plezier naar school te laten gaan.
Onze school telt gemiddeld 380 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen. Het
aantal leerlingen per groep varieert van 25-30 leerlingen.

peuterschool
De Ark is een Basisschool 2-12, waardoor leerlingen bij ons terecht kunnen vanaf 2,5
tot en met 12 jaar. Peuterschool De Ark maakt echt onderdeel uit van onze school
en is gehuisvest in hetzelfde gebouw. De peutergroepen vormen samen met de
groepen 1 en 2 één onderbouw. Wij werken heel nauw samen. In alle
onderbouwgroepen werken leidsters en leerkrachten volgens eenzelfde
pedagogische visie en VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). Zij gaan
hierbij uit van spelend leren en zorgen voor een doorgaande lijn. De meeste peuters
stromen dan ook door naar onze school en worden op een natuurlijke manier
begeleid bij de overgang naar groep 1.

SCOH
De Ark is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Bij
de SCOH zijn 29 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs,1 praktijkschool en 22 peuterscholen aangesloten.
SCOH heeft ‘solidariteit, naastenliefde en omzien naar elkaar’ vanwege de
protestants-christelijke achtergrond hoog in het vaandel staan. In het werk laat de
SCOH zich leiden door de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en
betrouwbaar. Daarmee stelt zij zich open voor ouders en kinderen van verschillende
afkomst.

adresgegevens
Maarsbergenstraat 169C
2546SP Den Haag
070 329 29 52
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ark@scoh.nl
www.dearkdenhaag.nl

schooltijden
De schooldeuren gaan ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.10 uur open.
Om 8.45 uur en 13.15 uur beginnen de lessen. Wilt u er zorg voor dragen dat uw
kind op tijd op school is zodat de lessen op tijd kunnen beginnen?
peuters
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45-12.15 en 13.00-15.30 uur
8.45-12.15 en 13.00-15.30 uur
8.15-12.15 uur
8.45-12.15 en 13.00-15.30 uur
8.45-12.15 en 13.00-15.30 uur

groepen 1 t/m 8
maandag
8.45-12.15 en 13.15-15.15 uur
dinsdag
8.45-12.15 en 13.15-15.15 uur
woensdag 8.45-12.15 uur
donderdag 8.45-12.15 en 13.15-15.15 uur
vrijdag
8.45-12.15 en 13.15-15.15 uur

ziekmelding
Als uw kind ziek is, of om andere noodzakelijke redenen niet op school kan komen,
meldt u dat op de eerste dag van afwezigheid, vóór 09.00 uur, aan school. Dit kan
via de CBS De Ark app of een telefoontje naar de administratie 070 329 29 52.
Aan het begin van de ochtend neemt de leerkracht de absenten op. Als een kind
zonder bericht niet op school is verschenen, nemen wij direct contact op met de
ouders. Ongeoorloofd verzuim moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

overblijven
Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. De
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kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Zij eten in hun eigen klas onder
begeleiding van hulpouders en spelen buiten onder begeleiding van leerkrachten.
Overblijven met een abonnement kost € 2,00 per keer. Incidenteel overblijven is
mogelijk met een strippenkaart van € 25,00 voor 10 keer. Deze is verkrijgbaar bij de
administratie.
Wilt u uw kind(eren) van de overblijf gebruik laten maken, dan kunt u uw kind(eren)
aanmelden via het inschrijfformulier. Indien gewenst kunt u op school een papieren
versie van het inschrijfformulier krijgen. Het inschrijfformulier, de tarieven en de
overblijfafspraken vindt u ook op onze website.
Voor vragen kunt u terecht bij Nel Pronk: npronk@scoh.nl

bewegingsonderwijs
In de groepen 1/2 krijgen de leerlingen twee keer per week kleutergym van een
vakleerkracht. De gymlessen vinden plaats in het gymlokaal in school. Het is fijn als
uw kind op een gymdag makkelijke kleding en schoenen aan heeft zodat hij/zij
zichzelf zelfstandig kan aan- en uitkleden. Voor de gymles heeft uw kind
gymschoenen (met elastiek of klittenband) en gymkleren nodig.
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastieklessen in de gymzaal van de Helen
Parkhurstschool aan de Baambruggestraat. Graag gymkleding en gymschoenen
meegeven op de dagen dat uw kind gymnastiek heeft. Bij mooi weer gymmen de
kinderen buiten.
Gymnastiek is een verplicht vak. Als uw kind niet kan meedoen aan de les,
verwachten wij een briefje van de ouders. Gym en bewegen zijn van belang voor de
algehele conditie en gezondheid van de kinderen.
Als uw kind begin of einde van de dag gym heeft, begint het ca. 10 minuten eerder
of is ca. 10 minuten later vrij. Dit heeft te maken met het omkleden voor of na de
gymles.

gymnastiekrooster
maandag: juf Anna
09.00 - 09.40 uur groep 1/2a
09.40 - 10.20 uur groep 1/2b
10.20 - 11.00 uur groep 1/2c
11.00 - 11.40 uur groep 1/2d

donderdag: juf Maaike
08.50 - 09.40 uur groep 6 deel a
09.40 - 10.30 uur groep 6 deel b
10.30 - 11.20 uur groep 5a
11.20 - 12.10 uur groep 5b

PAUZE

PAUZE

13.20 - 14.15 uur groep 3a
14.15 - 15.10 uur groep 3b

13.15 - 15.15 uur MRT BB
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dinsdag: juf Maaike
08.50 - 09.40 uur groep 6 deel a
09.40 - 10.30 uur groep 6 deel b
10.30 - 11.20 uur groep 7a
11.20 - 12.10 uur groep 7b

donderdag: juf Anna
09.00 - 09.40 uur groep 1/2a
09.40 - 10.20 uur groep 1/2b
10.20 - 11.00 uur groep 1/2c
11.00 - 11.40 uur groep 1/2d

PAUZE

PAUZE

13.20 - 14.15 uur groep 8a
14.15 - 15.10 uur groep 8b
woensdag: juf Maaike
08.50 - 09.40 uur groep 7a
09.40 - 10.30 uur groep 7b
10.30 - 11.20 uur groep 8b
11.20 - 12.10 uur groep 8a

13.20 - 14.15 uur groep 4a
14.15 - 15.10 uur groep 4b
vrijdag: juf Anna
08.50 - 09.40 uur groep 3a
09.40 - 10.30 uur groep 3b
10.30 - 11.20 uur groep 4a
11.20 - 12.10 uur groep 4b
PAUZE

13.20 - 14.15 uur groep 5a
14.15 - 15.10 uur groep 5b

vakantie en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

ma 18 t/m 22 oktober 2021
ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
ma 28 februari 2022 t/m vr 4 maart 2022
vr 15 april 2022
ma 18 april 2022
ma 25 april 2022 t/m vr 6 mei 2022
do 26 mei 2022
vr 27 mei 2022
ma 6 juni 2022
ma 11 juli 2022 t/m vr 19 augustus 2022

studiedagen team
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

ma 20 september 2021
do 14 oktober 2021
vr 15 oktober 2021
di 22 februari 2022
wo 25 mei 2022
vr 17 juni 2022

dagen met afwijkende schooltijden
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Sinterklaasfeest
Dag voor kerstvakantie
Oranjefeest
Slotfeest
Dag voor zomervakantie

vr 3 december 2021
vr 24 december 2021
vr 22 april 2022
do 7 juli 2022
vr 8 juli 2022

13.00 u vrij
12.15 u vrij
14.15 u vrij
14.15 u vrij
12.15 u vrij

bijzonder verlof
Een aanvraag voor bijzonder verlof, dat wil zeggen verlof buiten de schoolvakanties,
moeten ouders schriftelijk aanvragen bij de directeur. Zij moeten het belang van het
verlof aan kunnen tonen. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden, kunt u
dergelijk verlof aanvragen met een maximum van 10 schooldagen zoals:
• Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders (minimaal vier weken van
te voren aanvragen met een verklaring van de werkgever)
• Trouwerij of jubileum (minimaal een week van te voren aanvragen)
• Begrafenis (zo snel mogelijk aanvragen)
• Bijzondere feestdagen buiten de Nederlandse feestdagen (de school geeft
hiervoor beperkt verlof; minimaal een week van te voren aanvragen).
De school kijkt heel kritisch naar de aanvragen voor bijzonder verlof en de regels
zijn streng. Als er sprake is van verlof langer dan 10 dagen, moet de aanvraag direct
ingediend worden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag.

formatie
groep

maandag

dinsdag

peuters

Jolanda

Jolanda

Marieke

Jolanda

Marieke

Simone

Marieke

Simone

Marieke

Simone

1/2a

Margareta

Sam

Margareta

Margareta

Margareta

1/2b

Talitha

Talitha

Talitha

Talitha

1/2c

Karin

Karin

Karin

Karin

Karin

1/2d

Sam

Miranda

Miranda

Miranda

Miranda

3a

Desi

Desi

Desi

Desi

Joyce

3b

Rosanne

Rosanne

Rosanne

Joyce

Rosanne

4a

Felicity

Felicity

Felicity

Natasja

Natasja

4b

Marja

Natasja

Marja

Marja

Marja

5a

Saskia

Saskia

Saskia

Saskia

Saskia

Talitha

woensdag donderdag

vrijdag

6

5b

Militza

Militza

Militza

Militza

vacature
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Monique

Monique

Monique

vacature

Monique

7a

Stacy

Stacy

Stacy

Stacy

Stacy

7b

Tessa

Tessa

Marian

Marian

Tessa

8a

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

8b

Marian

Michel

Michel

Michel

Marian

Marlies

Marlies

Marlies

Jeanette

Jeanette

Jeanette

intern begeleider
OB

intern begeleider
BB

bouwcoördinator

Joyce

OB

bouwcoördinator

Michel

BB

vakleerkracht gym

Maaike

Maaike

Maaike

Anna
administratie
onderwijsassistent

conciërge

Maaike
Anna

Anna

Marga

Marga

Marga

Els

Els

Els

Els

Pauline

Pauline

Pauline

Pauline

Bernadet

Bernadet

Bernadet

Bernadet

Bernadet

Denise

Denise

Denise

Annelies

Annelies

Annelies

Annelies

Chester
directeur

Nicoline

Nicoline

Nicoline

Chester
Nicoline

Nicoline

ouderbijdrage
Wij vragen de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en voorzieningen die niet tot het
gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OCW
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worden betaald. Om alle activiteiten voor leerlingen te kunnen betalen, zijn de
inkomsten uit de ouderbijdrage hard nodig. Wij hopen dan ook dat alle ouders hun
financiële bijdrage leveren.
De ouderbijdrage is per kind € 30,00 (kan gespreid, in drie termijnen, worden
betaald.)
Van de ouderbijdragen bekostigen wij de volgende activiteiten:
• busvervoer culturele uitstapjes € 5,00
• sinterklaasfeest € 7,50
• paasontbijt en kerstdiner € 7,50
• overige feesten (oranjefeest, sportdag, slotfeest) € 10,00
Overmaken op:
bankrekening NL19 ABNA 0580 7031 34
t.n.v. Ouderraad CBS De ARK
o.v.v. ‘vrijwillige ouderbijdrage’
Voor kinderen die niet aan het begin van het schooljaar starten maar in de loop van
het schooljaar op school komen, geldt een aangepaste regeling voor de
ouderbijdrage:
•
september t/m december 100%
•
januari t/m april 50%
•
april t/m zomervakantie 0%
extra bijdragen
Daarnaast vragen wij extra bijdragen voor:
• schoolreisje € 25,00
• werkweek (alleen groep 8) € 140,00
verlengde schooldagen (VSD)
In het kader van de Verlengde Schooldag kunnen kinderen zich opgeven voor
buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van dans, muziek, schilderen
en techniek. Daarnaast heeft de school een schoolvoetbalteam, doen we vaak mee
aan de City-Pier-City loop en aan allerlei sporttoernooien en wedstrijden, zoals
handbal, korfbal, judo en dammen. Sport-Intro (de scholierensportorganisatie van
de gemeente Den Haag) biedt korte kennismakingscursussen op het gebied van
sport en spel.
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medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van vier ouders en vier
leerkrachten van de school en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.
oudergeleding
Mw. Anetta Dijkstra
Mw. Patricia de Groot
Mw. Wendy Rotteveel
Mw. Judith van Winden

personeelsgeleding
Mw. Monique Kloor (voorzitter)
Mw. Natasja Reitsma
Mw. Karin Smit
Mw. Pauline van Teunisse

e-mail: mr@ark.scoh.nl

ouderraad
De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders, die in samenwerking met het
team feestelijke activiteiten organiseert.
De Ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Mw. Sehnaaz Ajoeb
Mw. Angela van Egmond
Mw. Melissa Hausen
Mw. Danielle Houtman
Mw. Sylvana Schweinsberg-Kwakernaak
Mw. Bianca Snel
Mw. Nikita Spaans
e-mail: or@ark.scoh.nl

vertrouwenspersoon
Op school, thuis of op straat kunnen er dingen gebeuren waarover leerlingen (en/of
ouders) misschien met iemand willen praten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
mishandeling, seksuele intimidatie en andere vormen van geweld. Leerlingen,
ouders of verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van
onze school, Miranda Nulle. Zij zal in de eerste plaats vooral luisteren, maar kan ook
bemiddelen of doorverwijzen. De contactpersoon behandelt de informatie
zorgvuldig, maar heeft geen geheimhoudingsplicht.
e-mail: mnulle@scoh.nl
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bereikbaarheid directie
directeur

Nicoline Visscher

nvisscher@scoh.nl

06-29737564

activiteitenkalender schooljaar 2021-2022
datum
september
20
21
22-28
oktober
1-31
4
5
6
6-13
13
14
15
18-22
25-29
november

activiteit
Studiedag 1. Vrij!
Prinsjesdag. Vrij!
Kennismakinggesprekken
Kanvas vragenlijst invullen
Vergadering MR
Dag van de leerkracht
Start Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Filmavond
Studiedag 2. Vrij!
Studiedag 3. Vrij!
Herfstvakantie
Werkweek groep 8

12-19
16
22-26
december
1-31

Inschrijven voortgangsgesprekken via schoolgesprek
Vergadering MR
Voortgangsgesprekken

3

Sinterklaasfeest, continuerooster tot 13.00 uur

15

Foute kersttruiendag
Kerstviering
Alle groepen om 12.15 uur vrij.
Kerstvakantie

23
24
27 t/m 07-01
januari
1-31
13
17
17

Adviesgesprekken groep 8

Kanvas vragenlijst invullen
Vergadering MR
DGO groep 3
NSCCT groep 5
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17-28
26 t/m 04-02
februari
11
22
28 t/m 04-03
maart
7-11
11
14-18
21
29
april

Cito M-toetsen
Nationale voorleesdagen
Valentijnsdisco
Studiedag 4. Vrij!
Voorjaarsvakantie
Inschrijven rapportgesprekken via schoolgesprek
Eerste rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Vergadering MR
Theoretisch verkeersexamen groep 7

11
14
15
18
20-21
22
25 t/m 06-05
mei
11
17
18
25
26
27
30 t/m 10-06
juni
1

Schoolfotograaf
Paasviering,
Goede vrijdag. Vrij!
Tweede Paasdag. Vrij!
Centrale eindtoets groep 8
Oranjefeest, continuerooster tot 14.15 uur
Meivakantie

6
17
24
28
29
juli
1
1

Tweede Pinksterdag. vrij!
Studiedag 6. Vrij!
Schoolreis
Wenmiddag
Vergadering MR

Sportdag groep 3, 4, 5
Vergadering MR
Sportdag groep 6,7,8
Studiedag 5. Vrij!
Hemelvaartsdag. Vrij!
Dag na Hemelvaartsdag. Vrij!
Cito E-toetsen
Sportdag groep 1, 2

Tweede rapport mee naar huis
Musical groep 8
11

7
8
11 t/m 19-08

Slotfeest, continuerooster tot 14.15 uur
Laatste schooldag alle kinderen om 12.15 uur vrij
Zomervakantie
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