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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste periode van het schooljaar voor De Vaart zit er op. We kunnen terugkijken op een goede
kennismakingsperiode. Inmiddels voelen de drie locaties vertrouwd, hebben kinderen hun weg
gevonden in hun nieuwe groep en is het wisselen van instructiegroep al heel gewoon.
Helaas is het contact met ouders beperkt, maar we hopen dat door de filmpjes u wel een indruk heeft
gekregen hoe we ons onderwijs vormgeven.
Heeft u vragen of behoefte aan contact met de leerkracht stuur dan even een berichtje via
schoudercom.
Studiedag
Vrijdag 16 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. We organiseren deze op (locatie)unitniveau.
In de ochtend wordt onder leiding van begeleiders van Leskracht het nieuwe thema voorbereid.
De onderbouw bereidt een nieuw spelthema voor. Een thema dat gelegenheid geeft tot betekenisvol
spel voor de kleuters en waarin spelenderwijs doelen worden behaald.
In de middag blikken we vooral terug op de eerste periode van het schooljaar. Hoe verloopt de
uitvoering van onze plannen en waar is bijstelling of zijn verdere afspraken nodig.
Luizenpluizen
Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een
groep ouders van de school.
Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd
niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is
de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.
Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de
aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp
van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op:
www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan
meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school,
zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon
naar school.
Alvast bedankt voor uw medewerking. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
Buurtsportactiviteiten
Buurtsport heeft een mooi programma met een naschools aanbod in elkaar gezet voor de periode
oktober t/m december. 4 dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) worden in
combinatie met Triggr activiteiten georganiseerd. Er wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden:
geocaching, levende bordspellen, circus, judo, yoga, sportcoach, verrassingsworkshops.
Deze activiteiten zijn bestemd voor zowel kinderen die naar de BSO gaan als kinderen die geen gebruik
maken van BSO. Deze laatste groep betaalt € 2, - per keer.
Onderaan deze nieuwsbrief is de flyer opgenomen. De leerlingen hebben deze flyer ook mee naar huis
gekregen.
We hopen op veel deelnemers, enthousiaste deelname waaruit blijkt dat dit aanbod in een behoefte
voorziet en een vervolg kan krijgen.

Kledingactie bag2school
Uw kind(eren) heeft deze week een plastic zak meegekregen voor de bag2schoolactie. Deze mag gevuld
met oude, maar nog bruikbare kleding. Heeft u meer zakken nodig dan zijn er op school nog enkele
verkrijgbaar, maar kunnen ook gewone vuilniszakken worden gebruikt.
De zakken kunnen op donderdag 12 november voor schooltijd worden ingeleverd:
• Locatie Noord: op het grasveld bij de hoofdingang
• Locatie West: vooraan bij het bruggetje van het Meester Jonkerpad.
• Locatie Zuid: op het schoolplein bij het toegangshek van de bovenbouw.
En nu lekker herfstvakantie
Geniet ervan! En nu we wat beperkter zijn in onze bewegingsvrijheid is er wellicht meer tijd voor het
lekker (voor)lezen van een boek of het spelen van een leuk gezelschapsspel.

Team De Vaart
Bijlagen:
Vakantie Bijbel Club
Helaas moeten we vertellen dat de Vakantie Bijbel Club in de herfstvakantie op maandag 19 en dinsdag
20 oktober niet door kan gaan. We hadden dit graag anders gewild, alleen laten de verscherpte
maatregelen dit niet toe.
We laten jullie weten waar en wanneer het wel kan plaatsvinden!
De leiding van de Vakantiebijbelclub
Op de volgende bladzijde de flyer van de buurtsport

