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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinterklaas is weer in het land en dat is in het spel van onze kleuters volop terug te zien. Vol overgave
kruipen ze in de rol van Sint of Piet. Ook in andere groepen leeft Sinterklaas. Verhalen over schoen
zetten, een kleurplaat van Sint, het lootjes trekken, een knutselactiviteit, kortom weer een gezellige
periode. Vorige week heeft u via de nieuwsbrief uitgebreide informatie ontvangen over het
Sinterklaasfeest. Mocht u de informatie nog eens terug willen lezen, dan is het goed om te weten dat
alle nieuwsbrieven terug te vinden zijn op onze website www.devaart-teraar.nl.
De genoemde data vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
Ouder-leerkracht contact
Een belangrijk punt van aandacht is op dit moment het gemis aan contact tussen leerkracht en ouder.
Juist nu je als ouder niet ziet hoe je kind in de school beweegt, contact heeft met medeleerlingen en de
leerkracht, is die behoefte bij veel ouders sterker.
Nu het eerste blok van lezen, reken en spelling achter de rug is en het nieuwe systeem van werken wat
meer in de vingers zit, zullen leerkrachten actiever het contact met ouders gaan zoeken om ze te
informeren over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind(eren). Maar weet dat u dat niet af
hoeft te wachten.
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat u als ouders contact op kunt nemen met de leerkracht,
ook als er niets aan de hand is, maar gewoon graag even wil weten hoe het gaat. U bent dan echt niet
de ouder die teveel van de tijd van de leerkracht vraagt.
Veel leerkrachten lopen aan het einde van de schooldag met de kinderen mee naar buiten. Voelt u zich
vrij om op dat moment contact met de leerkracht te zoeken. Jullie mogen ook de leerkracht een bericht
sturen dat je graag de leerkracht wilt spreken om te horen hoe het gaat. Er kan dan bijvoorbeeld een
telefonische afspraak worden gemaakt.
Heeft u specifieke vragen over een bepaald vakgebied, dan kan het zijn dat de leerkracht niet direct het
antwoord heeft. We werken immers met verschillende instructiegroepen en leerlingen krijgen dus niet
alle instructies van hun eigen groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan altijd wel de informatie
ophalen en op een later moment de terugkoppeling geven.
Groepsbesprekingen
Inmiddels heeft de eerste serie groepsbesprekingen plaatsgevonden. We hebben dat in een nieuwe
vorm gedaan. Nu alle groepen groepsdoorbroken samenwerken vonden we het zinvoller om de
groepsbesprekingen van de parallelgroepen samen te voegen. Dat betekent dat alle leerkrachten die
betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind samen met de intern begeleider in gesprek zijn gegaan. Er
wordt echt ervaren hoe waardevol het is om samen verantwoordelijk voor het welbevinden en
ontwikkeling van kinderen te zijn. Samen informatie delen, gebruik maken van elkaars kennis en
vaardigheden komt het onderwijs ten goede.
Corona quarantaineperiode
De regels over quarantaineperiodes zijn niet altijd even duidelijk. Net nadat we u de brief vanuit
Stichting WIJdevenen hadden gestuurd kwam er een nieuwe brief met een aanpassing. Deze brief met
de nieuwste richtlijnen over quarantaine sturen we u in een apart bericht toe. Handig om deze erbij te
nemen als u twijfelt of uw kind weer naar school kan. De belangrijkste verandering: als er géén klachten
optreden na een positieve test duurt de quarantaine maar 72 uur. U kunt natuurlijk ook altijd contact
opnemen met de GGD om te overleggen. We vinden het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt.

Lampionnenactie: Samen maken we het lichter
Dinsdag zijn er dozen vol lampionnen opgehaald. Geweldig dat er zoveel kinderen thuis aan de slag zijn
gegaan en met mooie creaties op school kwamen. De lampionnen zullen worden verspreid. Leuk om een
rondje door het dorp te wandelen en te kijken waar er lichtjes in de ramen staan.
Bag2school
Er zijn vorige week enorm veel zakken kleding ingeleverd. De opbrengst was boven verwachting:
€ 439,30 ! Een geweldig bedrag, dat we ten goede zullen laten komen aan de kinderen.
In het voorjaar zal opnieuw een Bag2schoolactie worden georganiseerd. De exacte datum volgt nog.

Mediawijsheid
In deze tijd is mediawijs worden al van jongs af aan van belang. In ons onderwijs besteden wij daar
aandacht aan. We hebben bijvoorbeeld meegedaan aan De week van de Mediawijsheid. Ook ouders
hebben daarin een opvoedingstaak. Het CJG organiseert binnenkort een webinar om u daarbij zonodig
te ondersteunen. Zie bijlage.
Data op een rijtje:
17 november: Lootjes getrokken
1 december:
Schoenzetten
3 december:
Surprise mee naar school
4 december:
Sinterklaasfeest
17 december: Kerstfeest

Fijn weekend!
Team De Vaart

Bijlagen:

Kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen:
Zondag 29 november is er weer kinderkerk! Het is de eerste zondag van de advent, we gaan ons
voorbereiden op de kerst. Na deze viering kunnen de kinderen thuis beginnen met aftellen naar het
kerstfeest. 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 29 november in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen om
11:15 uur.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Kinderkerk, meldt u zich dan aan voor
onze groepsapp. Hiervoor kunt u contact opnemen met Esther van der Salm (06-29388081) of één van
de andere leden van de werkgroep.
Werkgroep kinderkerk

