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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nog één week en dan zit de eerste schoolperiode op De Vaart erop.
Zo liepen we nog in korte broek genietend van een ijsje, nu is het vooral regenlaarzen en behoefte aan
warme chocomelk…
Aanstaande vrijdag, 16 oktober, zijn alle kinderen al vrij, het team van De Vaart heeft dan een studiedag
waarin ze het onderwijs weer gaan verfijnen, wat gaat goed en wat kan nog beter.
Helaas geen dag waar we als team bij elkaar kunnen komen, we gaan in units aan de slag.
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.
Wij ontvangen graag feedback op deze filmpjes, heeft u nog vragen of vond u juist iets positief…wij
horen het graag.
Les op afstand
Vanwege de negatieve ontwikkelingen rond corona hebben wij, in navolging
van de richtlijnen van de stichting, een noodscenario opgesteld, dit
noodscenario is ook op de website te vinden.
Het noodscenario heeft betrekking op twee situaties.
Scenario 1: geen leerkracht beschikbaar, groep niet naar school
Scenario 2: kind niet naar school (maar niet ziek)
In dit document leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u en de
kinderen verwachten.
Eerder is er al een document verstuurd “Briefthuiswerken” waarin uitgelegd is hoe kinderen thuis in
kunnen loggen op de schoolomgeving (groepen 5 t/m 8).
Hierin is ook gevraagd of u thuis wilt testen of dit inloggen goed werkt zodat u op het moment dat het
nodig is goed voorbereid bent. Deze brief staat ook op de website.
De nieuwbouw
De bouw vordert nog steeds gestaag, inmiddels staat er een nieuw dronefilmpje op de website.
Ook het bepalen van het interieur zit in een afsluitende fase. De kleurstellingen, nieuwe inrichtingen van
onderwijs- en algemene ruimtes en verlichting moet nu worden gekozen.
Ook voor de ruimte om de school zijn de plannen steeds concreter aan het worden.
Formulieren
Wat fijn dat bijna alle ouders het toestemmingsformulier rond privacy hebben ingeleverd!
Mocht u nu denken “o ja….” Dan kan het alsnog ingeleverd worden.

Herhaling: 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)
M.b.t. ventilatie van de gebouwen heeft Thea Janson, onze directeur bestuurder, een brief opgesteld
voor alle ouders.
De gebouwen van De Vaart (met name Zuid en Noord) zijn beperkt in de ventilatiemogelijkheden. We
voldoen aan de eisen door ramen (en deuren) zoveel mogelijk open te houden.
Dit betekent dat het soms fris is in de lokalen. Daarom adviseren wij u en de kinderen rekening te
houden met de kledingkeuze. Praktisch tip: neem eenmalig een vest mee naar school en laat dat op
school achter.
Verkeersveiligheid
Met het intreden van de herfst merken we dat er weer meer kinderen gebracht en gehaald worden met
de auto. Gelukkig komt het overgrote deel van de kinderen met de fiets of lopend naar school.
Helaas blijkt dat er toch weer onveilige situaties ontstaan rond de scholen, met name bij De Vaart
Noord.
We willen iedereen met klem verzoeken extra alert te zijn bij het
brengen en halen van de kinderen.
Zorg dat auto’s niet bij de gele streep staan, en let op bij het in- en
uitstappen (deuren) en wegrijden.
Handhaving en politie zijn op de hoogte van de situatie, er is
gevraagd of zij regelmatig langs willen rijden en personen aan
willen spreken die geen rekening houden met andere
weggeberuikers.
Ophalen ipv alleen naar huis sturen (ziekte en ortho)
Kinderen die voor einde schooltijd naar de dokter, ortho, … moeten of ziek naar huis gaan mogen in
principe niet alleen naar huis en moeten worden opgehaald.
De school is namelijk verantwoordelijk voor de kinderen voor de tijdsperiode die ze normaal gesproken
op school zitten.
Agenda De Vaart
Op Schoudercom vindt u een jaarkalender waarop alle data staan die voor u van belang zijn, zoals
vakantie en studiedagen, maar ook activiteiten.
Op deze manier heeft u altijd een actueel jaaroverzicht en komt u niet voor verrassingen te staan (zoals
mogelijk de studiedag van aankomende vrijdag 16 oktober….)
Gezonde school
Vaak wordt er gedacht dat een keer iets minder gezonds als lunch of pauzehapje niet zo erg is. Op zich is
dat zo, maar dat geldt vooral voor thuis. Het is voor de groep echt gemakkelijker als iedereen op school
gezond eet en er geen uitzonderingen zijn. Het kan ook "zeurgedrag" thuis voorkomen.
Geeft iedereen zijn kind gezond eten mee naar school? Dan zorg je met zijn allen voor een gezonde
schoolomgeving.
Tips:
10 ideeën voor een gezonde lunch en website voedingscentrum.

Biebouders
Er zijn nog 2 of 3 biebouders nodig voor locatie Zuid. Per toerbeurt volgens een rooster ben je met z'n
tweeën ongeveer 1x per 3 of 4 weken aan de beurt om de gelezen boeken (en er wordt wekelijks flink
gelezen!)weer terug te zetten in de bibliotheek. Bij voorkeur op woensdag, in overleg kan het ook op
een andere dag. Zo help je mee om de bibliotheek netjes en geordend te houden. Dat maakt het kiezen
van een nieuw boek aantrekkelijk voor de kinderen. Aanmelden bij Coriena Turkenburg of Marijke
Kieboom.
Oproep verzwaringsvest
Voor sommige leerlingen is het prettig om een zo genaamd “verzwaringsvest” te dragen, hiermee
kunnen zij zich beter concentreren en raken minder snel afgeleid.
Wij zoeken iemand die 3 bodywarmers wil veranderen in een verzwaringsvest door de kraag los te halen
en er bonen in te doen en die een paar verzwaringskussen wil maken.
U kunt (via Schoudercom) contact opnemen met juf Marina (intern begeleider en leerkracht 5/6A).
Bag2 School
De Vaart doet mee met Bag2school. Het levert de ouderraad de mogelijkheid
iets extra's te kunnen doen en de actie past bij de Afvalvrije school.
Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de
maatschappij. Zij verzamelen kleding van o.a. scholen en kinderdagverblijven
in Nederland en Vlaanderen en keren per kilo een bedrag uit. Bag 2 School wil
de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een prima
middel om van niet meer gebruikte kleding af te komen en om scholen te laten
sparen voor dat extraatje.
Iedere leerling krijgt volgende week een inzamelzak mee. Deze kan gevuld worden en ingeleverd
worden bij school op donderdag 12 november.
Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld voor hergebruik
Wat mag wél ingezameld worden?
*
*
*
*
*
*
*
*

Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Fijn weekend!
Team De Vaart

Wat mag niet ingezameld worden?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vuile of natte kleding
Gescheurde of beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Matten
Tapijten (ook geen vliegende)
Kussens
Dekbedden
Snuisterijen
Bedrijfskleding
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed

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.

Vakantie Bijbel Club
Hoi! De Vakantie Bijbel Club komt er weer aan! En wel in de herfstvakantie, op maandag 19 en dinsdag
20 oktober!
Iedereen t/m 12 jaar is welkom in de ochtenden (van 9.45-12.15u) op basisschool de Vaart (Zuid).
Er wordt een Bijbelverhaal vertelt, geknutseld, spelletjes gedaan, en nog veel meer! Het thema dit jaar
is: "Duik erin!".
Zit je in groep 8? Op maandagavond (van 19.00-21.30u) ben je (ook) welkom! Ook dit jaar zal er weer
een spel gedaan worden.
Zie de bijgevoegde posters voor meer informatie!
We houden ons aan de corona regels en hopen je te zien!

HOCKEYEN IN DE HERFSTVAKANTIE! DOE JIJ MEE?
Lijkt hockey jou leuk en ben je tussen de 4 en 12 jaar? Kom kennismaken met HC Alphen. Geef
je op voor een oefentraining deze herfstvakantie! Een speciale training waarbij je kunt
kennismaken met hockey. Het wordt zeker gezellig, dus vraag je vrienden en vriendinnen ook
mee. Hoe meer, hoe leuker!

Wanneer?
Jouw training is op zaterdag 17 oktober van 10.30 tot 11.30 uur.
Wat trek je aan? Wat neem je mee?
Je trekt gewoon sportkleding aan. Als je bij iemand een stick en scheenbeschermers kunt lenen:
superhandig. Maar op de club kun je ook een hockeystick lenen. Voor de veiligheid is een bitje
verplicht. Deze kun je kopen bij de training voor € 5,- of van te voren bij Intersport.
Aanmelden
Als je mee wilt doen, meld je dan even aan. Stuur een e-mail naar: aanmelden@hcalphen.nl.
Zet daarin:
• je naam
• je leeftijd
• het telefoonnummer van je vader, moeder of verzorger
Vertel ook even of je een hockeystick wilt lenen of dat je er zelf een meeneemt!
VOOR DE OUDERS
De trainingen vinden plaats op de velden van Hockey Club Alphen, Olympiaweg 3, Alphen aan
den Rijn. De trainingen staan onder begeleiding van ervaren trainers.
Natuurlijk houden wij ons ook aan de 'coronaregels' van het RIVM. We sturen u een email met
een uitgebreidere met toelichting op de training.
Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met Valerie Wilson (06-51521923) of Katja Starrenburg
(06-11094389) van HC Alphen. Of Roos Eichhorn (06-41779732), moeder van Eefje (groep 7

locatie Noord en Bob groep 1/2C locatie Noord).

