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Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Vaart Noord Vierambachtsstraat 31
De Vaart West Meester Jonkerpad 1
De Vaart Zuid Vosholstraat 33

0172 602939
0172 603135
0172 602495

directie.devaart@wijdevenen.nl
www.devaart-teraar.nl
ziekmeldingen via schoudercom

We horen regelmatig het bericht dat ouders het contact met de leerkracht door middel van het even
binnenlopen missen. Dat snappen we, het gevoel is wederzijds. We proberen u via de nieuwsbrief
regelmatig te informeren over het onderwijs zoals dat op De Vaart gestalte krijgt. In een eerdere
nieuwsbrief heeft bijvoorbeeld informatie over het leesonderwijs gestaan. Deze nieuwsbrieven worden
ook op onze website geplaatst. Ook in deze nieuwsbrief vindt u weer informatie over ons onderwijs. Van
de groepsleerkracht(en) van uw kind ontvangt u regelmatig een blogbericht met specifieke informatie
over de groep.
Mocht u de leerkracht willen spreken, stuur dan een schoudercomberichtje, zodat de leerkracht contact
met u kan opnemen.
Studiedag 11 november
Op woensdag 11 november zijn alle leerlingen vrij, Team De Vaart heeft die dag een studiedag.
Campagne Samen we het lichter
De gemeente Nieuwkoop werkt aan een campagne om inwoners een hart onder de riem te steken
tijdens deze coronatijd. De campagne heet ‘Samen maken we het lichter’. Het lijkt ons mooi als de
kinderen uit onze gemeente hier een bijdrage aan leveren.
Wat is het idee?
De dagen worden korter en het weer slechter. Daarnaast zijn er de maatregelen rondom het
coronavirus die kunnen zorgen voor eenzaamheid en verdriet. Ook in onze gemeente zijn er mensen die
wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. We vragen inwoners een lichtje voor het raam te zetten en
om een lichtje te brengen bij mensen die dat nodig hebben. Hoe meer lichtjes in de dorpen, hoe warmer
het aanvoelt en hoe meer we laten zien dat we er zijn voor elkaar.
Wat vragen we van de kinderen?
Aan alle kinderen willen we vragen om een mooie (staande) lampion te knutselen. Vandaag krijgen de
kinderen een led waxinelampje met een batterijtje mee. Kinderen kunnen dan thuis aan de slag. De
lampionnen kunnen tot maandag 16 november met lampje worden ingeleverd op school. De gemeente
regelt het uitdelen bij verzorgingstehuizen en mensen in de gemeente die wel een lichtje kunnen
gebruiken. Uiteraard houden we daarbij rekening met de coronaregels. Het uitdelen zal gebeuren door
vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties die weten welke mensen het nodig hebben.
Burgemeester Robbert-Jan van Duijn “Ik zou het geweldig vinden als ik op u kan rekenen met deze
actie. Samen maken we Nieuwkoop een stukje lichter.”
Wij hopen natuurlijk dat heel veel kinderen thuis aan de slag gaan om deze actie tot een succes te
maken!
Week van de Mediawijsheid.
Van 6 tot en met 13 november is het de week van de mediawijsheid. In de groepen 1 tot en met 8 wordt
er aandacht besteed aan dit onderwerp. Wat is media? Hoe werkt reclame? Hoe vaak gebruik jij media?
Hoe zorg je dat je sociale media account beschermd is? etc. Zijn vragen waar we het in de groepen over
gaan hebben. Voor u als ouders is wellicht deze website interessant:
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/

Zij hebben ook de volgende folders ontwikkeld: Media voor kinderen tussen de 0-5 jaar, tussen de 6-9
jaar en tussen de 10-12 jaar.
De groepen 7 en 8 doen mee aan het spel Mediamasters. Bij dit spel moeten ze klassikaal vragen
beantwoorden rondom mediawijsheid. Om extra punten (bits) te verdienen kunnen ze ook thuis aan de
slag. Goed om eens mee te kijken en te zien wat ze doen.
Zicht op ontwikkeling
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van formatieve toetsing. Dat betekent dat i.p.v.
achteraf de aangeboden stof te toetsen en het resultaat te beoordelen, al gedurende het leerproces
met leerlingen gekeken wordt of ze hun leerdoel bereiken.
Ook op De Vaart werken we met formatieve toetsing. Daarmee bieden we leerlingen meer zicht op wat
ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Hierdoor kunnen ze meer eigenaarschap ontwikkelen voor
hun leerproces.
Snappet is daarbij een handig hulpmiddel. Snappet laat leerlingen precies zien of hun leerdoel van
spelling of rekenen al is bereikt en of ze groeien in hun ontwikkeling. Leerkrachten gaan daarover in
gesprek met de leerlingen. Dit geeft leerlingen meer concrete handvatten om zich verder te ontwikkelen
dan een toetsbeoordeling achteraf. Ook thuis kunnen kinderen aan hun ouders laten zien welke doelen
ze hebben bereikt. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Aansluitend op de ontwikkelingen van formatieve toetsing verandert ook de traditionele rapportage
met bijvoorbeeld cijferlijstjes en rapporten met cijfer- en/of woordbeoordelingen. Een portfolio biedt
concreter zicht op wat leerlingen nu precies hebben geleerd.
We zijn aan het nadenken over het ontwikkelen van een portfolio. Dat heeft echter wel tijd nodig en zal
niet in februari al voldoende ontwikkeld zijn. We zullen dit jaar nog met een tussenvorm van rapportage
werken.
Spelling
De spellingsstof voor de groepen 4 t/m 8 is in blokken van 8 weken verdeeld. Iedere week staan er één
of twee spellingsdoelen gepland. Tijdens de spellinglessen krijgen leerlingen een 5-woorden dictee. Dit
dictee kan woorden bevatten van het doel van de week, maar ook eerder behandelde doelen. Door na
het dictee de juiste schrijfwijze van de woorden te bespreken, worden de spellingsregels herhaald en
weten leerlingen direct of ze de woorden juist geschreven hebben. Ook dat is een vorm van formatieve
toetsing.
Het eerste blok van 8 weken erop zit erop. Dit blok wordt afgesloten met een afsluitingsdictee. Aan de
hand van dit dictee bepaalt de leerkracht welke doelen zijn bereikt en aan welke doelen nog gewerkt
moet worden. Volgende week is een herhalingsweek en daarna start weer een nieuwe periode van 8
doelen.
EU-schoolfruitactie
Helaas kunnen we dit schooljaar niet mee doen aan de EU-schoolfruitactie. Volgend jaar hopen we weer
mee te kunnen doen.
Kledingactie bag2school
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.
Fijn weekend!
Team De Vaart

Bijlagen:

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 om 14.00 uur naar lokaal 10 (naast de bibliotheek).
Ook als je op 5 november niet hebt meegedaan kun je nog meedoen.
Danslessen

