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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste week zit erop, wij hopen dat de eerste ervaringen positief zijn en dat eventuele negatieve
ervaringen op de juiste plek zijn gedeeld.
Onze eerste indruk was positief, fijn om te merken dat de kinderen hun plek hebben gevonden (letterlijk
en figuurlijk) en dat de eerste kennismaking met hun klasgenoten, leerkrachten, nieuw onderwijs en
gebouw over het algemeen goed verlopen is.
De eerste periode zullen er zeker nog zaken aangepast moeten worden, op basis van uw feedback en/of
bevindingen van ons. Het is daarom fijn als we zorgen dat de communicatie goed verloopt.
Het ouderportaal, Schoudercom, zal hier een leidende rol in krijgen. Alle communicatie tussen ouders en
school verloopt via Schoudercom. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen, maar er
wordt in principe geen gebruik gemaakt van andere vormen van communicatie (mail, whatsapp, …..).
Deze nieuwsbrief wordt nog verstuurd via de “gewone” mail, wij streven ernaar om vanaf volgende
week alleen nog maar Schoudercom te gebruiken.
Veel ouders hebben al een account aangemaakt, voor de ouders die dit niet nog gedaan hebben
adviseren wij dit z.s.m. te doen omdat anders informatie gemist wordt.
Meer informatie over het aanmaken en gebruik van Schoudercom vindt u verderop in deze nieuwsbrief
en op de website.
De nieuwsbrieven blijven we ook op de website plaatsen.
Informatie
Veel informatie die we u vorig schooljaar hebben verstrekt is terug te op onze website www.devaartteraar.nl. Deze website wordt geregeld aangevuld met nieuwe informatie.
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o Vakantierooster
o Verlofaanvraag
o Het 5-gelijke-dagen model
o Het voedingsbeleid
o Bewegingsonderwijs

Frisse tijden
In de schoolgebouwen wordt flink geventileerd, niet alleen voor een gezonder klimaat maar ook
vanwege de corona. Nu het weer wat frisser wordt kan het voor sommige kinderen net iets te fris
worden. Mogelijk dat dit de kledingkeuze ’s ochtends enigszins beïnvloedt….

Groepsnamen
Alle groepen van De Vaart hebben inmiddels een eigen groepsnaam, deze is de afgelopen week door de
kinderen, in de groep, zelf gekozen.
Ze zijn op zoek gegaan naar een dier dat past bij de dynamiek van hun groep. Hier zijn soms verrassende
namen uit voortgekomen…
De onderbouw heeft als thema zeedieren, de middenbouw landdieren en de bovenbouw luchtdieren
1/2A-N
1/2B-N
1/2C-N
1/2D-N
1/2E-Z
1/2F-Z
3/4A-W
3/4B-W
3/4C-W
3/4D-W
3/4E-W

De Zeesterren
De Zeepaardjes
De Schildpadden
De Zeehonden
De Orka’s
De Dolfijnen
De Olifanten
De Cobra’s
De Cheeta’s
De Koala’s
De Panda’s

5/6A-N
5/6B-N
5/6C-N
5/6D-Z
5/6E-Z
7A-N
7/8C-Z
7/8D-Z
8A-N
8HB-N
8B-N

De Lori’s
De Flamingo’s
De Toekans
De Pinguïns
De Kaketoes
De Duiven
De Dodo’s
De Zeearenden
De Emoes
De IJsvogels
De Papegaaien

Voedingsbeleid
Wat fijn om te merken dat veel ouders een gezond hapje en lunch meegeven, dat past helemaal in ons
streven om een gezonde school te zijn.
Toch zien we nog geregeld minder gezonde dingen voorbijkomen.
Leerkrachten stimuleren kinderen om gezonde voeding mee te nemen, ook praten kinderen hier
onderling over. Bekijkt u, samen met uw kind(eren) nog eens ons voedingsbeleid.
Schoudercom, ons ouderportaal
Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen om een account aan te maken voor het ouderportaal,
Schoudercom.
Het is van groot belang dat u dit account activeert omdat dit portaal gebruikt wordt voor de
communicatie tussen ouders en school (maar vooral ook ouders en leerkrachten).
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, of lukt het niet om een account aan te maken neem dan
contact op de leerkracht. Zij zorgen dan dat u verder geholpen wordt.
Op de website vindt u meer informatie over het aanmaken en gebruik van Schoudercom.
Enkele weetjes:
• Schoudercom is AVG proof, uw berichten zijn alleen te lezen aan de door u geselecteerde
ontvanger
• U bepaalt zelf welke persoonlijke informatie u wilt delen in Schoudercom
• Ouders kunnen onderling communiceren in Schoudercom, mits u hier toestemming voor heeft
gegeven
• Blogs zijn alleen zichtbaar voor de groepen waarin uw kind zit/kinderen zitten en hebben als
doel het delen van activiteiten in de groep
• U kunt zelf aangeven wanneer u notificaties wilt ontvangen bij een nieuw bericht
• U kunt een bericht sturen aan meerdere personen tegelijk of aan bepaalde groepen (directie,
leerkrachten, intern begeleiding, administratie, …)

Afwezigheidsmelding (ziekmelding):
Ziek- en andere afwezigheidsmeldingen kunt u voortaan via Schoudercom doorgeven.
Telefonisch is ook nog mogelijk, maar wij streven ernaar om dit standaard via Schoudercom te laten
verlopen. Op deze manier komt de melding gegarandeerd op de juiste plek terecht en wordt de melding
ook direct geregistreerd.
Via de app kunt u onder in het scherm klikken op “Meer”, via internet klikt u linksboven op “Menu”. U
kiest dan voor “Afwezigheid melden”
Startgesprekken en informatieavond
Aan het begin van het schooljaar stonden startgesprekken gepland waarin u en uw kind in gesprek gaan
met de nieuwe leerkracht(en). Vanwege de coronamaatregelen moeten wij de opzet van de organisatie
rond de startgesprekken wijzigen. Het toelaten van ouders/verzorgers in de schoolgebouwen is aan
bepaalde eisen gebonden, dit maakt dat we dit moeten beperken.
Indien er gesprekken op school plaatsvinden gaat hier een triage (check waarin u aangeeft of u geen
verschijnselen van corona heeft) aan vooraf.
Toch willen we graag van iedere ouder/verzorger en kind weten hoe zij de start hebben ervaren en of er
vragen en/of bijzonderheden zijn die u wilt delen.
Daarom vragen wij of iedere ouder/verzorger, samen met het kind, het Startformulier met vragen
wil invullen.
Maandag 7 september krijgt ieder kind een formulier mee naar huis, het zou fijn zijn als dit formulier
uiterlijk vrijdag 14 september weer bij de leerkracht is ingeleverd.
U kunt daarbij zelf aangeven of u daarnaast ook telefonisch contact wilt of een persoonlijk gesprek op
school op prijs stelt.
Wanneer u een persoonlijk gesprek aanvraagt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de triage en de
noodzaak van dit gesprek goed heeft overwogen.
Dit formulier krijgt uw kind binnenkort mee naar huis.
De informatieavond, gepland in de zesde schoolweek is bedoeld om ouders in algemene zaken over
school en de groep te informeren.
Zeker voor de ouders van kinderen die op een nieuwe locatie zitten is het fijn als ze ook een beeld
krijgen van hoe de school er aan de binnenkant uitziet.
De leerkrachten maken een presentatie en/of filmpje dat gedeeld wordt met de ouders.
Dit zal eind september gedeeld worden.
Corona:
Complimenten voor iedereen, er wordt rekening gehouden met de richtlijnen en afspraken.
Het RIVM heeft de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en school vernieuwd, stichting WIJ de Venen
volgt deze nieuwe richtlijn.
Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de
kinderopvang en/of school mogen. Hiervoor is een “Beslisboom” ontwikkeld, deze staat ook op de
website. Indien uw kind dus verkoudheidsverschijnselen vertoont dan kunt u a.h.v. deze beslisboom
bepalen of uw kind wel of niet naar school kan.
Andere informatie rond corona vanuit de rijksoverheid zijn hier na te lezen.
Bewegingsonderwijs:
Wij zijn deze week gestart met bewegingsonderwijs waarbij de lessen verzorgd worden door
Beweegpartner, dit zijn vakleerkrachten die het bewegingsonderwijs voor alle kinderen van groep 3 t/m
8 verzorgen. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast, er wordt intensief gesport en het aanbod is
gevarieerd. De eerste lessen blijven de leerkrachten aanwezig, daarna halen en brengen zij de kinderen.
Het gymrooster staat op de website.
Fijn weekend!
Team De Vaart

