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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste nieuwsbrief die verstuurd is via Schoudercom, wat fijn dat nagenoeg alle ouders al een actief
account hebben!
Er is de afgelopen twee weken hard gewerkt aan groepsvorming in de verschillende groepen. Kinderen
en leerkrachten leren elkaar steeds beter kennen en te waarderen.
Het ene kind zit al helemaal in een ritme en komt huppelend naar school, terwijl het andere kind nog
wat extra tijd nodig heeft om zijn/haar plekje te vinden en te wennen aan al die veranderingen.
Dat geldt ook voor leerkrachten en ouders…..
Het blijft nog even schakelen en vooral ook bijstellen.
Nog niet alles zal op orde zijn, wij lopen dagelijks tegen zaken aan die aandacht nodig hebben of waar
we vooraf een andere voorstelling van hadden.
Het is dan goed om elkaar vragen te blijven stellen en elkaar alert te houden.
We liggen op koers, maar we zullen af en toe moeten bijsturen.
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.
Ouderraad
Afgelopen jaar is er veel werk verricht om een nieuwe ouderraad te formeren voor De Vaart.
Verschillende ouders zijn bereid geweest om hier hun tijd en energie in te steken, met als resultaat een
groep ouders die met enthousiasme aan de slag wil.
De ouderraad zal zich binnenkort zelf voorstellen.
Naast de ouders die in de ouderraad zitten zijn we ook op zoek naar groepsouders die de groep en
leerkracht(en) praktisch ondersteunen bij activiteiten van school. U bent dan de schakel tussen
ouderraad, ouders en leerkracht(en).
Daarbij zal de ouderraad u, als groepsouder, als eerste benaderen om deel te nemen aan één van de
werkgroepen (Kerst, Sint, Paasfeest, Excursies, Koningsspelen). De ouderraad zal binnenkort aangeven
wat deze werkgroepen precies inhouden.
Aanmelden kan via Schoudercom, bij de nieuwe voorzitter: Charlotte Romijn.
Als team zijn wij erg blij dat deze ouders de eerste stap hebben gezet om te zorgen dat de
ouderbetrokkenheid groot blijft/wordt.
Zonder ouders geen school……
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
Enkele weetjes:
• Klik met de muis in het adresvak en begin met het typen van een naam, er worden dan
suggesties getoond.
• 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 heeft ieder kind een formulier mee naar huis gekregen, indien u dit formulier
niet meer heeft dan kunt u het downloaden van onze website.
In principe is vandaag de laatste inleverdag, indien u echter uiterlijk maandag 14 september zorgt dat
het formulier bij de leerkracht terecht komt kan het nog verwerkt worden.
U kunt op het formulier zelf aangeven of u daarnaast ook telefonisch contact wilt of een persoonlijk
gesprek op school op prijs stelt. U hoeft hier geen keuze te maken, dit is zeker niet verplicht!
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.
De informatieavond, gepland in de zesde schoolweek is bedoeld om ouders in algemene zaken over
school en de groep te informeren. Helaas kan deze niet doorgaan.
Zeker voor de ouders van kinderen die op een nieuwe locatie zitten is het toch fijn als ze ook een beeld
krijgen van hoe de school er aan de binnenkant uitziet en hoe er gewerkt wordt.
Daarom maken de leerkrachten een presentatie en/of filmpje dat gedeeld wordt met de ouders.
Dit zal eind september gedeeld worden.

Triage
In principe is het betreden van de schoolgebouwen niet toegestaan, er zijn echter gevallen waarbij dit
zeer gewenst is.
Vanaf komende week hangt er bij alle ingangen een Triage QR code en dient iedere bezoeker het
formulier in te vullen.
Deze QR code kan gescand worden met de camera van de meeste mobiele telefoons. In sommige
gevallen is het downloaden van een QR scanner noodzakelijk.
Mocht het digitaal invullen van het formulier niet lukken dan kan gevraagd worden naar een papieren
versie.
De informatie die u invult wordt alleen gebruikt als er sprake is van een corona uitbraak.
Corona
In een apart bericht, dat via Schoudercom is verspreid, hebben we aandacht gegeven aan de
beslisboom, een middel om te bepalen of het kind wel of niet naar school mag komen.
Een apart bericht omdat we merken dat hier onduidelijkheid over is.
Mocht een kind thuis blijven met klachten dan is het nog steeds zo dat zij minimaal 24 uur klachtenvrij
dienen te zijn voordat zij weer naar school mogen komen.
We zullen met elkaar de verantwoordelijkheid moeten dragen.
Op de website staat deze informatie ook.
T()huiswerk
Wanneer kinderen thuis moeten blijven vanwege corona gerelateerde klachten en wel in staat zijn om
schoolwerk te maken dan wordt door de leerkracht aangegeven wat er thuis aan onderwijs gedaan kan
worden.
In sommige gevallen zijn hiervoor een laptop of iets dergelijks nodig.
Mocht er thuis geen mogelijkheid zijn om hier gebruik van te maken dan wordt naar een andere
oplossing gezocht zodat het kind toch bezig kan zijn met schoolwerk.
Noodoplossing bij geen vervanging
De Vaart heeft een procedure voor het geval er leerkrachten thuis moeten blijven/ziek zijn. Er kan
aanspraak gemaakt worden op invalleerkrachten en indien die er niet zijn proberen we intern naar een
oplossing te zoeken. Mocht het zo zijn dat er echt geen vervanging is voor een leerkracht dan zijn wij
genoodzaakt om kinderen thuis te laten blijven.
Wij berichten dan de betreffende ouders via Schoudercom, dat zou ook in de ochtend kunnen zijn.
Mocht dit bericht u niet bereikt hebben en kinderen komen toch naar school dan vangen wij ze
uiteraard op. Ze schuiven dan aan in een andere groep.
Schoolspullen
Er is wat onduidelijkheid rond het zelf meenemen/aanschaffen van schoolspullen en wat door school
voorzien wordt.
Daarom hieronder een overzicht:
• Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen één etui met bijv. potloden of stiften mee te nemen.
In principe is het niet noodzakelijk, er zijn voldoende schrijf- en tekenmaterialen van school
beschikbaar. Ieder kind heeft ook een eigen potlood en gum.
Kinderen vinden het vaak fijn om eigen schoolspullen te gebruiken.
Het etui moet in het laatje van het kind passen.
Het meenemen van eigen schoolspullen is altijd op eigen verantwoordelijkheid.
• In de loop van groep 4 krijgen de kinderen een pen van school om daarmee in het kader van
handschriftontwikkeling in het schrijfschrift te werken.
• De leerlingen vanaf groep 5 werken op een Chromebook.
Een koptelefoon is echt nodig en dienen zij zelf mee te nemen, als ze het prettig vinden om een
muis te gebruiken mogen ze die zelf meenemen.

Juf Shirley bevallen van Ike
Afgelopen zomervakantie is juf Shirley (groep 5/6A) bevallen van een zoon, Ike.
Helaas hebben we dit niet eerder gemeld, maar alsnog wensen wij haar en
haar gezin veel geluk en een prachtige toekomst toe.
Afvalvrije school:
De Vaart wil graag een afvalvrije school zijn, wij scheiden daarom ons afval om
zo min mogelijk restafval over te houden.
Dit is goed voor het milieu en bespaart in kosten.
In ieder lokaal staan bakken waarin papier, plastic, groen en restafval verzameld wordt. Ook in de
algemene ruimtes staan verschillende bakken.
Het is goed om te zien dat er thuis ook rekening gehouden wordt met het milieu. Probeer zoveel
mogelijk onverpakte hapjes en lunch mee te geven.
Pedagogisch begeleider
Leonie Zweers is voor aankomend schooljaar aangesloten bij De Vaart als pedagogisch begeleider.
Zij licht in de bijlage toe wie zij is en wat zij kan betekenen.
Fijn weekend!
Team De Vaart

Bijlagen:

Even voorstellen
WJJ-club

Even voorstellen…
Mijn naam is Leonie Zweers en vanuit het jeugd- en gezinsteam (JGT) ben ik
aankomend schooljaar op de maandag- en donderdagochtend werkzaam als
pedagogisch begeleider voor basisschool de Vaart.
Wat houdt dat in?
Vaak zien we dat gedrag waar een kind last van heeft, invloed kan hebben op
het kunnen leren en zich fijn voelen in de klas en/of op school. Mogelijk
herkent u het gedrag ook thuis. Komend schooljaar ga ik leerlingen, uw kinderen, helpen om het
gedrag waar zij (zelf) last van hebben te veranderen.
Welk gedrag is dat bijvoorbeeld?









snel boos worden
faalangstig voor opdrachten en/of toetsmomenten
niet goed om kunnen gaan met verlies in spelmomenten
samenwerken in de klas moeilijk vinden
moeizaam of geen contact kunnen maken met andere kinderen
moeite met vriendschappen maken en/of behouden
sociale situaties moeilijk kunnen inschatten en beoordelen
te verlegen of te bang zijn of …………………………………………..

De begeleiding zal gegeven worden in de klas, tijdens het buiten spelen of op een rustige plek binnen de
school afhankelijk van de vraag. Ook de tijdsduur dat de begeleiding geboden zal worden is afhankelijk
van de vraag en de draagkracht van uw kind, we gaan uit van ongeveer een half uur per keer.
De leerkracht en/of intern begeleider van uw kind neemt contact met u op als hij/zij denkt dat uw kind
hier baat bij zou kunnen hebben. Als u dan ook denkt dat uw kind hier baat bij zou hebben dan gaan we
van start.
Op het moment dat ik de begeleiding zal bieden ben ik onderdeel van het team van de school. Dat wil
zeggen dat het kind niet aangemeld hoeft te worden bij het jeugd- en gezinsteam.
Wanneer blijkt dat de begeleiding niet voldoende resultaat heeft opgeleverd zullen we met elkaar de
mogelijke vervolgstappen bespreken.
In verband met de huidige corona maatregelen, zal ik u zeer waarschijnlijk niet tegenkomen in de
wandelgangen op school. Dat is jammer! Heeft u nog vragen? Mail mij gerust. Mijn emailadres is:
l.zweers@jgthollandrijnland.nl
Met vriendelijke groet, Leonie Zweers

