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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Studiedag 11 november
Op woensdag 11 november zijn alle leerlingen vrij, Team De Vaart heeft die dag een studiedag.
Lezen op De Vaart
Op De Vaart besteden we veel tijd aan lezen. Goed kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor
schoolsucces en draagt bij aan leesmotivatie. Op alle drie de locaties hebben we een bibliotheek
gevarieerd en actueel boekenbestand. Aan de school is een leesconsulent vanuit Bibliotheek op
School verbonden.
Dagelijks staat er voor de groepen 1 t/m 8 een leesmoment op het
rooster. Vanaf groep 4 wordt een deel van dit moment wordt
besteed aan leesinstructie met behulp van de methode Station
Zuid. Naast het instructie- en oefenmoment is er ook ruimte
om dagelijks ongeveer 15 minuten te lezen in een zelf gekozen
bibliotheekboek.
De leerlingen zijn op basis van hun AVI-leesniveau en
onderwijsbehoefte ingedeeld in instructiegroepen. Zo krijgt iedere leerling instructie op het niveau dat
ze moeten gaan behalen. Leerlingen die het hoogste AVI-niveau behaald hebben (ofwel AVIuit zijn) hebben 1 of 2x per week een leescircuit met allerlei verschillende leesvormen.
Na een AVI-toetsmoment worden de instructiegroepen opnieuw ingedeeld.
Het kan voorkomen dat een kind meedoet met een instructiegroep lager dan het behaalde niveau. We
kiezen daarvoor als blijkt dat oefenteksten anders te hoog van inhoudelijk niveau zijn of omdat het goed
is als een leerling nog hardop oefent in het vloeiend lezen. Onder vloeiend lezen verstaan we dat er met
voldoende intonatie wordt gelezen, dat bevordert het leesbegrip.
Wekelijks is er een leesbevorderingsles, deze wordt gegeven in de basisgroep. Ook wordt er voorgelezen
en stimuleren leerkrachten het lezen van boeken.
In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Lijn 3. Leerlingen kunnen ingedeeld worden op 1, 2 of 3
ster niveau. Leerlingen die al heel ver zijn in hun leesontwikkeling kunnen ingedeeld worden bij een
instructiegroep van Station Zuid.
Ook in de onderbouwgroepen is er dagelijks aandacht voor lezen. Naast voorleesactiviteiten, gaat het
ook om een leeromgeving waarin letters en woorden betekenisvol zichtbaar zijn, speelsituaties waarbij
kleuters bezig zijn leesactiviteiten en (instructie)activiteiten waarin wordt gespeeld met klanken en
letters.
Alternatief ouder/verzorger-kind gesprek
In november staan ouder/verzorger-kind gesprekken gepland.
De bedoeling van dit moment was om de kinderen hun ouder(s)/verzorger(s) mee de school in te laten
nemen en hen te laten zien en vertellen wat zij zoal doen op school.
Ieder zal begrijpen dat dit nu niet mogelijk is.
We zullen een alternatief bedenken zodat kinderen toch een moment hebben waarin ze hun
ouder(s)/verzorger(s) kunnen vertellen over waar zij zoal mee bezig zijn en wat ze daarvan vinden.

Meester Wiebe en juf Cora
Op locatie West is deze week meester Wiebe gestart in groep 3/4B, hij vervangt juf Cora Raven.
De ouders van locatie De Vaart West zijn al eerder op de hoogte gebracht van de afwezigheid van Juf
Cora Raven. Bij haar is borstkanker geconstateerd en ze is inmiddels met een behandeltraject gestart.
De vooruitzicht zijn positief en juf Cora probeert op haar manier contact te houden met de ouders en de
kinderen.
Meester Wiebe werkt tot de kerst op woensdag en donderdag, na de kerst ook op de vrijdag.
Op de vrijdagen tot de kerstvakantie zal juf Nicoline invallen.
We wensen juf Cora veel sterkte met haar herstel en meester Wiebe en juf Nicoline veel succes en
plezier in de tijd dat zij op De Vaart West zullen werken.
MR De Vaart
Beste ouders en verzorgers,
Inmiddels zijn we al een paar maanden onderweg met de nieuwe school, De Vaart. Bij een nieuwe
school hoort ook een nieuwe medezeggenschapsraad. Die kun je niet zomaar samenstellen. Om tot een
goede en sterke nieuwe MR te komen, moeten er bijvoorbeeld een reglement worden opgesteld en er
moeten verkiezingen worden georganiseerd. Om te bepalen hoe dit gedaan wordt, zijn de MR-en zoals
die vorig jaar het schooljaar hebben uitgeluid bij elkaar gekomen. In goed overleg hebben we besloten
dat we een overgangs-MR in het leven roepen die op korte termijn alles gaat regelen. Om de
opgebouwde expertise in alle drie de oorspronkelijke scholen niet te verliezen, hebben we ervoor
gekozen om uit elke oorspronkelijke MR 1 ouder in de overgangs-MR plaats te laten nemen. Dit zijn
Mariëlle Touw, Lucinda van Harten en Arjan Tupan geworden. Ook het personeel van de school is
vertegenwoordigd. De leerkrachten Sabine van Tol, Stéphanie Kleijn en Donja Brug hebben die taak op
zich genomen.
De bedoeling is dat wij snel aan het werk gaan, zodat er begin 2021 verkiezingen kunnen komen voor de
oudergeleding van de MR. Daarover horen jullie zo snel mogelijk meer. Mocht je interesse hebben om
als betrokken ouder of verzorger samen te bouwen aan een mooie toekomst voor De Vaart, dan kan je
je tegen die tijd zelf verkiesbaar stellen voor de MR. We hebben wel alvast vastgesteld, gezien de
grootte van de school en de wetgeving over medezeggenschap, dat er naast de drie personeelsleden
ook drie ouders in de definitieve MR plaats gaan nemen.
We houden jullie op de hoogte!
Mocht u contact op willen nemen met dehuidige MR dan kan dat via Schoudercom, zij hebben een eigen
mailbox (typ in adresbalk “medezeggenschapsraad”).
Overzicht groepsouders
De ouderraad heeft flink wat reacties ontvangen op de oproep voor de verschillende werkgroepen en
groepsouders.
Inmiddels zijn er al groepsouders gekoppeld aan de meeste groepen.
Deze groepsouder is de schakel tussen ouders, ouderraad en school.
In Schoudercom is een aparte rol aangemaakt voor de groepsouders.
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.

Hou je van zingen!
Kom dan mee repeteren met het gelegenheidskoor onder leiding van Helma Zevenhoven voor de
kerstviering van 24 december in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. Ook zullen er liedjes
opgenomen worden voor het kindje wiegen van 2e kerstdag.
We zullen wekelijks oefenen van 14.00 uur tot 15.15 uur in school locatie De Vaart Noord.
Voor vragen en aanmelding app naar 06-19716030 (Antoinet)
Heb je zin om mee te doen kom dan dondermiddag 5 november om 14.00 uur naar lokaal 10 (naast de
bibliotheek)

Fijn weekend!
Team De Vaart
Bijlagen:

Knoop en zoo
Activiteiten buurtsport

Workshop met naald en draad: thema Herfst
Knoop en Zoo organiseert een gezellige workshop
rond het thema Herfst.
Je gaat in 1,5 uur met naald en draad aan de slag om
bijvoorbeeld een uiltje of een paddenstoel te maken van
vilt. Of wat denk je van een egeltje, een eikenblad of een

eekhoorn?
De workshop is op maandag 2 november van 14.00-15.30 uur (direct uit
school).
Er is nog plek voor maximaal 5 kinderen.
De kosten zijn € 9,50 inclusief materiaal.
Stuur me een mailtje om je aan te melden: heidi.snoek@hotmail.com
Tot dan!
Heidi Snoek van Knoop en Zoo!
Aardamseweg 24, Ter Aar
Tel.: 0651-683938

