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Beste ouder(s)/verzorger(s),
November en december, de afsluiting van het kalenderjaar.
Een bijzondere periode, een andere sfeer…
Sint is onderweg en de eerste voorbereiding voor kerst zijn al gestart, een sfeervolle tijd.
Ook een spannende tijd, welke invloed hebben al de veranderingen (school, corona, pietenkwestie) op
de tradities.
Op de achtergrond is daar natuurlijk al veel over gedacht en gesproken, als team en met ouders.
Binnen de werkgroep identiteit, maar zeker ook in de ouderraad en de verschillende werkgroepen.
In sommige gevallen zijn er beperkingen opgelegd waar we als organisatie mee moeten dealen, in
sommige gevallen hebben we keuzes gemaakt vanuit onze nieuwe identiteit en visie.
Dit betekent soms loslaten van wat er was,
accepteren van wat er is en vooral vertrouwen hebben in wat zal zijn.
De werkgroepen sint en kerst kijken naar mogelijkheden en kansen, een pittige opdracht.
Wat kan nog wel, wat past binnen onze identiteit en visie en hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen
zich kunnen vinden in een nieuwe opzet?
Het gaat er uiteindelijk om dat we de kinderen iets mee willen geven;
“Op De Vaart is ruimte voor elkaar, voor ontmoeten, voor verhalen en voor geloven”.

Ouder-kindgesprekken
Komende week staat in het teken van het ouder-kindgesprek,
helaas kan dit niet op school plaatsvinden.
Het is dus lastiger om harde resultaten in te zien, maar zeker
wel mogelijk om in gesprek te gaan met uw kind.
Natuurlijk zult u vaker met uw kind praten over school, toch
willen we er in deze week specifiek aandacht besteden.
Wat vindt uw kind leuk op school, waar liggen talenten?
Wat kan uw kind allemaal al en wat wil het bereiken?
Waar liggen uitdagingen, waar is behoefte aan?
Hoe mooi is het om samen iets te lezen, een paar sommen te maken, iets te schrijven of te tekenen.
Voor de ouders van kinderen in de bovenbouw (groep 5-8) bestaat ook de mogelijkheid om in Snappet
te kijken welke doelen het kind allemaal al behaald heeft en met welke doelen het kind nog bezig is.
Deze ouders ontvangen een aparte handleiding via Schoudercom waarin staat hoe dit werkt.
Corona quarantaineperiode
Komende week ontvangen alle ouders een brief (via Schoudercom) van het bestuur met daarin
duidelijkheid over de richtlijnen rond de quarantaineperiode als er binnen een gezin sprake is van een
positief getest gezinslid.

Schoolfotograaf
Dit schooljaar zullen er groepsfoto’s gemaakt worden en individuele portretten.
Het maken van gezinsfoto’s zal dit schooljaar niet tot de mogelijkheden behoren.
Lampionnenactie
Wat leuk dat zoveel kinderen gehoor hebben gegeven aan de oproep om een lampion te maken.
Deze lampion kan t/m maandag 16 november ingeleverd worden, eind van de dag worden ze opgehaald
door vrijwilligers die ze vervolgens zullen verspreiden.
Normonderzoek Route8:
De kinderen van groep 8 doen komende woensdag mee aan een normonderzoek van Route8.
Dit normonderzoek biedt deze kinderen de kans om kennis te maken met de Route8 eindtoets (wordt in
april afgenomen).
Er volgt geen uitslag, de bevindingen worden door Route8 gebruikt om de nieuwe landelijke norm vast
te stellen voor de definitieve toets.

Fijn weekend!
Team De Vaart

Bijlagen:
Sint Op De Vaart
Sint in Nieuwkoop
Danslessen

Beste ouders/verzorgers,
Ondanks alle maatregelen hebben we goed nieuws!
Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas en zijn Piet een
bezoek brengen op school. Het programma is wat
aangepast. Sinterklaas zal daarom ’s ochtends niet op het
plein ontvangen worden. Alle groepen zullen gedurende
de dag zelf een bezoek aan Sinterklaas en zijn Piet
brengen en een cadeautje met wat lekkers ontvangen.
In de weken voorafgaand aan 4 december gaan we op
school starten met het thema ‘Versier de kamer van Sinterklaas’. Via filmpjes krijgen de
leerlingen de opdracht om de behangrol die ze krijgen te versieren.
Kortom, we maken er ook in deze tijden een leuk kinderfeest van!
Hieronder de data en informatie die voor u van belang is. Neem bij vragen gerust contact op.
Datum:
17
november

Wat moet of gaat er gebeuren op school?
De groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken.
De kinderen van de groepen 5 en 6 kopen een cadeautje ter waarde van
€5,00 en maken een gedicht voor het kind dat ze hebben getrokken.

1 december
3 december

4 december

De kinderen van de groepen 7 en 8 maken voor het kind dat ze hebben
getrokken een surprise. Op de surprise moet een gedicht zitten en er moet
een cadeautje in zitten ter waarde van €5,00. De kinderen moeten de surprise
zelf kunnen tillen, ouders kunnen niet mee naar binnen.
Op dinsdag 1 december mogen alle kinderen hun schoen zetten. Neem deze
ochtend een schoen mee naar school.
De kinderen van groep 7 en 8 nemen de door hen gemaakte surprise en
gedicht in een vuilniszak alvast mee naar school.
De kinderen van groep 5 en 6 nemen hun cadeautje en gedicht in een
vuilniszak mee naar school.
Sinterklaasfeest. De kinderen nemen deze dag een tussendoortje en lunch
mee. De schooltijden zijn zoals iedere dag, 08.30 tot 14.00.
Door Corona zal het Sinterklaasfeest anders verlopen. Sinterklaas zal ’s
ochtends niet ontvangen worden op het plein. Gedurende de ochtend zullen
alle groepen een bezoek brengen aan de Sint.
Alle kinderen mogen deze dag verkleed op school komen.

Vriendelijke groeten,
Namens de hele werkgroep Sinterklaas, Nannie Kromwijk, Tessa de Vries en Suzanne van
Leeuwen

https://www.youtube.com/watch?v=rcHucP5Ye9QO

