De Vaart nieuwsbrief
2 oktober 2020

De Vaart Noord Vierambachtstraat 31 0172 602939
De Vaart West Meester Jonkerpad 1 0172 603135
De Vaart Zuid Vosholstraat 33
0172 602495
directie.devaart@wijdevenen.nl
www.devaart-teraar.nl
ziekmeldingen via schoudercom

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 vindt plaats van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober.
Het thema is: “En toen?”. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken, want In veel
boeken wordt de geschiedenis tot leven gebracht. Binnen de groepen zal dit jaar op bescheiden manier
aandacht worden besteed aan het thema van de Kinderboekenweek.
Op De Vaart vinden we lezen belangrijk. Op de roosters is ruim de tijd voor (voor)lezen ingeruimd. Naast
leesinstructietijd is er dagelijks de gelegenheid om lekker in een zelf gekozen boek te lezen.
Veel lezen is van belang, het maakt je eigen wereld groter, je leest immers over andere tijden, andere
mensen met andere opvattingen en gedragingen. En natuurlijk verbetert je
taalvaardigheid als je veel leest.
Uit veel onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren in Nederland niet van
lezen houden. Hierdoor neemt de laaggeletterdheid onder jongeren en
volwassenen toe. Op De Vaart willen we dat kinderen zich ontwikkelen tot
competente en gemotiveerde lezers. We investeren daarin veel tijd.
Fijn als kinderen thuis ook gestimuleerd worden tot lezen. Voorlezen helpt
daarbij, ook als kinderen zelf al kunnen lezen of nog net beginnen.
Informatie vanuit de groepen
Als het goed is heeft u deze week een filmpje of presentatie ontvangen over de dagelijkse gang van
zaken in de groepen. Leuk om ook samen met uw kind(eren) te bekijken. Zij kunnen vast nog een
verdere toelichting geven of aangeven hoe ze het ervaren.
We hopen dat u hiermee een inkijkje heeft gekregen over de wijze waarop we het onderwijs op De
Vaart vorm en inhoud geven. Mocht u nog vragen hebben, schroom niet, we vinden het fijn als u ze
stelt.
Ouderraad
Er zijn al veel reacties zijn binnengekomen op de ouderhulpvragenlijst. Fijn
dat er zoveel ouders hun betrokkenheid bij school ook op deze manier
willen invullen. Bedankt alvast.
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn de vragenlijst staat nog open.
De ouderraad vergadert dinsdag 6 oktober weer. In deze opstartfase
komen ze nu regelmatig bij elkaar.

De nieuwbouw
Ruud en Marijke hebben samen met de partners van kinderopvang een kijkje mogen nemen op de
bouwplaats van IKC De Vaart. Het eerste hoogste punt is bereikt, de vlag hangt in top. Het filmpje dat is
gemaakt staat op https://devaart-teraar.nl, bij volg de bouw van het IKC.
Daar kunt u ook een aantal dronefilmpjes vinden.
Ter gelegenheid van het bereiken van het tweede hoogste punt is het de bedoeling om op 26 november
de vlag van IKC De Vaart te plaatsen.

Aanpassing richtlijnen corona
De coronaontwikkelingen gaan snel. Bijna wekelijks krijgen we te maken met nieuwe maatregelen.
Vanwege de oplopende besmettingen zullen (ouder)gesprekken en overleggen weer vooral online
plaatsvinden.
We verwijzen nogmaals naar de beslisbomen. Er is er inmiddels ook één voor 12 jaar en ouder. Deze
beslisbomen helpen om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan.
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Beslisboom vanaf 12 jaar ( vanaf voortgezet onderwijs)
Formulieren
Mocht u de formulieren over snappet/chromebook gebruik en privacyvoorkeuren gebruik
beeldmateriaal nog niet met uw kind hebben meegeven, dan graag maandag. We kunnen dan de
formulieren gaan verwerken.
Fijn weekend!
Team De Vaart
Bijlagen:

Kinderkerk:
Zondag 11 oktober is er weer kinderkerk! We lezen het verhaal over de koning, die een feest geeft. Zijn
gasten willen echter niet komen. Wil je weten hoe dit afloopt, kom dan naar de kinderkerk. Met elkaar
gaan we er dan ook een klein feestje van maken! In verband met de corona maatregelen starten we met
de kinderen in ‘t Achterom. We verwachten jullie voorafgaand aan de viering via de zij ingang rechts
naast de kerk. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Kinderen tot 4
jaar kunnen eventueel naar de crèche in de pastorie. Voor de ouders: om verzekerd te zijn van een
plekje, dient u zich aan te melden voor de viering. Voor de kinderen is dit niet noodzakelijk. U kunt zich
aanmelden voor de viering via http://bit.do/reserveerkerk. Graag tot 11 oktober in de Petrus en Paulus
kerk in Aarlanderveen om 9:15 uur.
Werkgroep kinderkerk.

Jeugdvoetbaldagen bij Altior in de herfstvakantie

Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans!
De Jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de herfstvakantie op donderdag 22 en vrijdag 23
oktober 2020, op het complex van Altior uit Langeraar, van 10.00 uur tot 16.15 uur.
Uiteraard zijn er maatregelen getroffen om de dagen coronaproof te maken!
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is
welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!
De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle
basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door een
team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de
balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de
bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle
acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en
meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker,
omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige techniektraining. Dankzij
een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te
brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.
INSCHRIJVEN:
Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door hier te klikken of door te gaan naar
https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen
Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken
om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk.

