De Vaart nieuwsbrief
Juli 2021
Beste ouders en verzorgers,
Dit is de laatste De Vaart nieuwsbrief voor de zomervakantie. We bieden vast een vooruitblik op
volgend schooljaar.
Alle kinderen hebben inmiddels kennisgemaakt met hun nieuwe leerkrachten en de plek waar ze
volgend schooljaar zitten. En ze hebben van hun nieuwe leerkracht(en) een kennismakingsbrief
ontvangen.
In de laatste week van de zomervakantie verschijnt een De Vaart nieuwsbrief met praktische
informatie voor het nieuwe schooljaar. Let op: U ontvangt deze per mail. U ontvangt dan ook
informatie over het ouderportaal dat we zullen gaan gebruiken.
We realiseren ons dat we laatste periode u van veel informatie hebben voorzien. Mogelijk is er
daardoor informatie aan uw aandacht ontsnapt. U kunt de informatie terugvinden op onze website:
www.devaart-teraar.nl
Start van basisschool De Vaart
Graag hadden we met alle kinderen en ouders aan het begin van het schooljaar een gezamenlijke
startactiviteit georganiseerd om de start van basisschool De Vaart met ouders en kinderen te vieren.
Een start waarbij kennismaken met de drie locaties was inbegrepen.
De ideeën die we hadden hebben we echter met de komst van maatregelen rondom Corona niet
verder uitgewerkt. We hopen natuurlijk dat er weer een tijd komt en een geschikt moment waarop
dat gezamenlijke feest gevierd kan worden.
Groepsnamen
Bij het bekendmaken van de groep waarin kinderen zijn geplaatst is een letter toegevoegd. Om
groepen meer eigenheid te geven krijgen ze een dierennaam.
De onderbouwgroepen krijgen zeediernamen. Deze namen hebben de leerkrachten al in onderling
overleg met elkaar gekozen. Afbeeldingen van deze dieren zullen in de unit zichtbaar zijn, zodat ieder
kind snel zijn/haar vaste plek kan herkennen. De groepsnaam van uw kind staat vermeld in de
kennismakingsbrief.
De middenbouwgroepen krijgen namen van landdieren.
En de bovenbouwgroepen krijgen namen van dieren in de lucht.
Voor deze groepen geldt dat de groepen, als onderdeel van het groepsvormingsproces zelf een
passende gaan bedenken.
Ouderenquete
Een aantal weken terug is er een vragenlijst uitgezet om uw ervaring rondom coronamaatregelen te
peilen. Wat fijn dat er zoveel ouders op gereageerd hebben. Dat geeft ons namelijk inzicht en helpt
ons om te bepalen of we beleid voort kunnen zetten, moeten verduidelijken of aanpassen. In de
bijlage vindt u de resultaten van deze vragenlijst, conclusies en vervolg.

Brengen tot het plein
In de afgelopen periode hebben we ervaren wat het oplevert als kinderen zelfstandig, dus zonder
ouders, de school binnenkomen. Het levert vooral een rustige start van de dag op. De overprikkeling
door volle gangen en lokalen is weg en de leerkrachten kunnen direct de aandacht op de kinderen
richten. Daarnaast zien we dat het afscheid nemen meestal gemakkelijker verloopt, ook bij kleuters
die net starten, en kinderen zelfstandiger zijn.
Daarom willen we dit graag voortzetten, ook als het vanwege Coronamaatregelen geen voorschrift
meer is.
We vinden het echter wel belangrijk dat informele contacten blijven en ouders betrokken kunnen
blijven bij ons onderwijs. Daarom zal er na schooltijd gelegenheid zijn om af en toe met uw kind mee
naar binnen te lopen. Uw kind kan dan laten zien waar hij of zij mee bezig is geweest. Dit kan tot max
14.15 uur, daarna begint namelijk de pauzetijd van de leerkrachten. Dit laatste kan natuurlijk pas als
volgens protocol ouders weer de school in mogen. We verwachten niet dat dat na de zomervakantie
al kan.
Daarnaast zullen leerkrachten regelmatig berichtjes over het reilen en zeilen van de klas sturen,
eventueel met foto’s, zodat u betrokken kunt blijven bij wat er in de groep gebeurt.
Coronamaatregelen
Op dit moment gaan we ervanuit dan uit dat de huidige Coronamaatregelen ook na de
zomervakantie worden voortgezet. Voor de start van het schooljaar ontvangt u de laatste stand van
zaken.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de informatie over Coronamaatregelen bij het halen en brengen
van de verschillende locaties.
Ouderraad/oudervereniging
Een aantal ouders, die zich heeft aangemeld na onze oproep, heeft nagedacht over een nieuwe
organisatiestructuur voor ouderraad/oudervereniging.
Er komt een compacte ouderraad. Er is voor de ouderraad gekozen, omdat deze term in het
verlengde ligt van Medezeggenschapsraad en leerlingenraad. Welke formele organisatievorm
(vereniging of stichting) wordt op dit moment uitgezocht.
Deze ouderraad buigt zich over het beleid en de kaders van schoolactiviteiten.
Schoolactiviteiten worden door werkgroepen georganiseerd. Voor iedere schoolactiviteit is een
aparte werkgroep, waarvoor ouders zich kunnen aanmelden. Deze werkgroep bereidt
schoolactiviteiten voor. Bij de uitvoering van schoolactiviteiten zal ouderhulp nodig zijn. Iedere
werkgroep heeft een vast contactpersoon vanuit de ouderraad.
Iedere groep heeft een groepsouder. Deze ouder regelt zaken voor de groep in overleg met de
leerkracht, bijvoorbeeld het regelen van ouderhulp, lief en leedzaken. Groepsouders kunnen ook
deel uitmaken van een werkgroep. Het zou fijn zijn als iedere locatie d.m.v. een groepsouder
vertegenwoordigd is in een werkgroep.
Daarnaast zullen er werkgroepen zijn die in overleg met school zelfstandig taken uitvoeren, zoals
bibliotheek, luizenpluizen, schoolschoonmaak.
Op deze wijze kunnen ouders passend bij eigen mogelijkheden een bijdrage leveren aan activiteiten
op school.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst waarop u aan kunt geven waar u zich voor in
wilt zetten.
Een voorstel voor vrijwillige ouderbijdrage ligt ter instemming bij de medezeggenschapsraad
Een rookvrije generatie
Het doel van de rookvrije generatie is het beschermen van het opgroeiende kind tegen de schadelijke
gevolgen van (mee)roken en de verleiding om te gaan roken. Rookvrij opgroeien moet
vanzelfsprekend zijn.

Ook scholen leveren een bijdrage aan dit doel. Per 1 augustus zijn rookvrije schoolterreinen verplicht.
Dat betekent dat er door ouders , medewerkers en alle anderen niet gerookt mag worden op het
terrein rondom de school.
Gezonde school
Als we willen dat kinderen gezond leven, is het belangrijk dat ze op ook op school, waar ze een groot
deel van hun tijd spenderen, gezond eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel
gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen.
Om dat tot heel gewoon te maken is het van belang dat ieder kind een gezonde pauzehap mee
neemt en dat lunchtrommels gevuld zijn met een gezonde lunch. Dat voorkomt scheve gezichten en
veel gezeur thuis. We hebben daarvoor de medewerking van alle ouders nodig. In de groepen zal
regelmatig aandacht worden besteed aan kennis over gezonde voeding. In nieuwsbrieven zullen we
regelmatig ideeën voor gezonde lunchtrommels opnemen.
Coronamaatregelen
Op dit moment gaan we ervanuit dan uit dat de huidige Coronamaatregelen ook na de
zomervakantie worden voortgezet. Voor de start van het schooljaar ontvangt u de laatste stand van
zaken.
Tot slot
We wensen iedereen een fijne en ontspannen vakantie.
Eveline, Ruud en Marijke
Bijlage over aangepast halen en brengen na de zomervakantie
Locatie De Vaart Noord (huidige Vosseschanslocatie)
School start om 8.30 uur. De deuren gaan 8.20 uur open.
De inlooptijd voor de groepen 1/2 wordt verruimd, De kinderen worden verwacht tussen 8.30 en
8.45 uur.
Voor de groepen 1/2C en 1/2D geldt dat zij (zolang het weer het toelaat) buiten worden ontvangen
op het kleuterplein. De leerkrachten lopen dan al buiten en deze groepen starten de dag met
buitenspel.
Voor school:
• Groepen 1/2A en 1/2B: aparte ingang recht voor de deur bij kleuteringang, afscheid buiten.
• Groepen 1/2C en 1/2D: "normale" hek bij het kleuterplein, afscheid bij het hek.
Bij slecht weer mogen de ouders doorlopen tot de ingang aan de slootkant.
• Groepen 5/6: ingang bij grote plein, ouders nemen bij de ingang van het plein (het hek)
afscheid.
• 7A: ingang hoofdingang
• Groepen 8: ingang groep 8 (aan grote plein).
Na school:
• Groepen 1/2A en 1/2B spelen buiten op het kleuterplein en kunnen opgehaald worden
tussen 13.45 en 14.00 uur.
Bij slecht weer kunnen zij bij hun ingang opgehaald worden.
• Groepen 1/2C en 1/2D spelen buiten op het grote plein en kunnen opgehaald worden
tussen 13.45 en 14.00 uur.
Bij slecht weer kunnen zij opgehaald worden bij de ingang aan de slootkant.
• Groepen 5/6 t/m 8 na 14.00 uur, via dezelfde ingangen als 's ochtends.

Locatie Zuid
Groepen 7/8: gebruiken de zij-ingang (bij de fietsenrekken) binnen
Fietsen worden op het bovenbouwplein in het fietsenrek aan de slootkant geplaatst.
Groepen 5/6 gebruiken de hoofdingang
Fietsen worden op het bovenbouwplein in het fietsenrek aan de straatkant geplaatst.
Voor schooltijd
• Leerlingen komen zelfstandig alleen naar school of worden afgezet en komen alleen het
schoolplein op.
• Inlooptijd 8.20 tot 8.30 uur
Na schooltijd
• Ouder/verzorgers die komen halen staan aan de overkant op het gras of op de stoep.
Groep 1/2
Inlooptijd 8.20-8.35 uur
Kleuters worden door één ouder/verzorgende gebracht.
Groep 1/2 E van Nannie Kromwijk en Sandra Niesing
Voor schooltijd
Let op:
• Kleuters komen met ouder/verzorger door het hek bij de kinderopvang het
middenbouwplein op en gaan door de zij-ingang naar binnen.
• Afscheid nemen ter hoogte van het gras en kleuters zwaaien bij de deur.
• Eventuele fietsen op dit plein in het fietsenrek plaatsen
• Ouders verlaten het plein via het hek van de kinderopvang.
Na schooltijd
• Halen tussen 13.55 en 14.00 uur via het middenbouw plein.
• Op het plein wachten, afstand houden en doorgangen vrijhouden
• Het middenbouwplein verlaten via het hek bij de kinderopvang.
Groep 1/2 F Groep van Denice Blikman
Voor schooltijd
• Kleuters bij het hek van het kleuterplein afzetten, kinderen lopen naar binnen en zwaaien bij
de deur. Eventueel fietsen aan het eind van het kleuterplein in de fietsenrekken plaatsen.
• Ouders verlaten het plein via het hek bij het kleuterplein.
Na schooltijd
• Halen tussen 13.55 en 14.00 uur via het kleuterplein.
• Op het plein wachten, afstand houden en doorgangen vrijhouden
• Ouders verlaten het plein via het hek bij het kleuterplein.
Heeft u kinderen in beide groepen, wacht dan bij het halen bij het hek tussen de twee pleinen in.
De stoepen rondom de school zijn smal, dus dit is geen goede wachtplek.
Locatie West
Ouder en verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
De inloop is van 8.20 tot 8.35 uur
Iedere groep maakt gebruik van de nooduitgang van elk lokaal

Bij het hek wordt afscheid genomen.
Leerlingen worden zoveel mogelijk op plein door één van de teamleden opgevangen.
Na schooltijd
• Halen tussen 14.00 en 14.05 uur
• Ouders wachten buiten het hek, eventueel op het grasveld.
• Let op , afstand houden en doorgangen vrijhouden
Ieder lokaal heeft een nooduitgang die gebruikt kan worden. Twee lokalen (Joyce groep ¾ C
/Suzanne groep ¾ D) komen uit op het grasveld naast het gebouw. Zij maken gebruik van het hek aan
de zijkant van de school.

