
Hele dagopvang
0 - 4 jaar

Peuterspeelzaal
2 - 4 jaar

Basisschool

Buitenschoolse opvang
4 - 13 jaar

Talentenonderwijs

Kom eens 
langs voor 

een 
rondleiding!

www.kindcentrumdeark.nl



Kindcentrum De Ark
Omdat leren een Kunst is!

Excellente basisschool De Ark, kindercentrum 

Casa Forte en peuterspeelzaal Casa Festa 

vormen vanaf 2014 samen integraal Kind-

centrum De Ark. 

In Kindcentrum De Ark zijn kinderen van 

0 tot 13 jaar welkom om  te leren, spelen, 

ontwikkelen en ontmoeten.

 Kindcentrum De Ark biedt een totaalpakket: 

•	hele	dagopvang		(0	-	4	jaar)

•	peuterspeelzaal	(2	-	4	jaar)

•	 excellent	basisonderwijs	(4	-	13	jaar)	

•	 voorschoolse	en	naschoolse	opvang,	

tussen-de-middag opvang en 

 vakantieopvang

•	Omdat leren een Kunst is; binnen- en buiten-

schoolse opleidingen in de Kunsten.

Kindcentrum De Ark is 52 weken per jaar 

van 7.30 tot 18.30 uur geopend.

Een goede voorbereiding op de wereld!
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 Voor- en vroegschoolse educatie

 In de hele dagopvang en peuterspeel-

zaal krijgen kinderen van 0 tot 4 jaar 

volop gelegenheid om samen te spelen, 

ontdekken en ervaren. Door middel van 

voor- en vroegschoolse educatie stimu-

leren we kinderen in hun brede ontwik-

keling. Een prima voorbereiding op de 

basisschool!

 Geleidelijke overgang

 Binnen Kindcentrum De Ark is er voor 

kinderen een geleidelijke overgang van de 

hele dagopvang en peuterspeelzaal naar 

de basisschool, tussen alle groepen van 

4 tot 13 jaar en bij de overstap naar het 

voortgezet onderwijs.
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         Inschrijven?

           Kijk op 
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SPELEN
=

LEREN
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 Excellent

 CBS De Ark kreeg in 2012 en in 2013 

het predicaat Excellente basisschool. 

De school presteert bovengemiddeld 

op het gebied van onderwijskwaliteit, 

onderwijsaanbod en schoolklimaat. 

Vanzelfsprekend werken we met moderne 

leermiddelen zoals digitale schoolborden, 

computers, etc.

Opvang, 
ontwikkeling 
en onderwijs

 Deskundige zorg en ondersteuning

 We stellen hoge eisen aan rekenen, taal 

en lezen: dit is de basis voor de andere 

vakken. We gaan voor het hoogst mogelijke 

resultaat. Er is deskundige zorg en 

ondersteuning voor kinderen die het nodig 

hebben. Gegeven door de pedagogisch 

medewerkers, de leerkracht en/of de 

aanwezige specialisten.  

 

 Topklas

 Kinderen die meer kunnen, mogen meer. 

Voor hen hebben we de Topklas!  Waar 

kinderen uitgedaagd worden in denken en 

leren.
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Leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten



6

Specialisten met inzet en passie

Bij Kindcentrum De Ark werken gediplo-

meerde pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten met inzet en passie voor hun 

werk. We werken vanuit één pedagogische 

visie en volgen en begeleiden kinderen 

bij hun doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. 

Daarnaast hebben de volgende opgeleide 

specialisten: 

•	De	zorgcoördinator

•	De	orthopedagoog

•	De	taalspecialist

•	De	leesspecialist

•	De	rekenspecialist	

•	 Logopedist	(als	samenwerkingspartner)

 Activiteiten

 In de hele dagopvang en de peuterspeel-

zaal, op school en in de buitenschoolse 

opvang organiseren we gevarieerde en 

ontwikkelingsgerichte activiteiten. Kinderen 

kunnen deelnemen aan educatieve uitstap-

jes, vieringen, kunst- en sportactiviteiten, 

een schoolreis en de werkweek. 

 Samen

 We investeren in ouderbetrokkenheid. Een 

goede samenwerking met de ouders is 

goed voor de kinderen.

 We leggen de nadruk op de talenten en de kwaliteiten van kinderen. Ze mogen laten zien waar ze goed 

in zijn. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! 

 In samenwerking met de Russian School of the Arts biedt Kindcentrum De Ark kunst- en cultuurlessen. 

Kunst stimuleert het creatief denken en geeft kinderen de mogelijkheid om op een positieve manier 

emoties te uiten. Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen binnen schooltijd les in muziek, grafische vormge-

ving, theater en dans. Als naschoolse activiteit en in de Kunst BSO kunnen alle kinderen uit Vlaardingen 

lessen	in	klassieke	kunsten	(ballet,	tekenen,	muziek	en	theater)	volgen.	

Binnen- en buitenschools leren
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Contact

Wij geven u graag meer informatie en een uit-

gebreide rondleiding door Kindcentrum De Ark.

Voor algemene informatie over het Kindcentrum neemt u 

contact	op	met	dhr.	Berry	Hakkeling	(directeur	Kindcen-

trum)	via	telefoonnummer:	010	-	474	16	65.
 

Basisschool

Voor informatie over de basisschool neemt u contact op 

met	mw.	Noortje	Smit	(teamleider	4-13	jaar)	via	telefoon-

nummer	010	-	474	16	65.
 

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Wilt u meer weten over kinderopvang, de peuterspeel-

zaal, buitenschoolse opvang of de Kunst BSO in Kindcen-

trum	De	Ark?	Dan	belt	u	naar	mw.	Janette	Abbink	(team-

leider	0-4	jaar)	via	telefoonnummer	010	-	249	04	97.

Kindcentrum De Ark

Lissabonweg	8

3137	LR		Vlaardingen

Tel.	010	-	474	16	65	(basisschool)

Tel.	010	-	249	04	97	(kinderopvang	&	peuterspeelzaal)

Website: www.kindcentrumdeark.nl 

E-mail: info@kindcentrumdeark.nl 

Hele dagopvang
0 - 4 jaar

Peuterspeelzaal
2 - 4 jaar

BasisschoolBuitenschoolse opvang
4 - 13 jaar

Talentenonderwijs

www.kindcentrumdeark.nl

 Op onze website vindt u informatie over 

 Kindcentrum De Ark, ons aanbod voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar, onze groepen en 

activiteiten en informatie over aanmelding 

en kosten voor kinderopvang. U kunt via de 

website ook een rondleiding aanvragen. 

              Contact?

           Kijk op 

kindcentrumdeark.nl


