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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag hebben we de Sinterklaasperiode op De Vaart afgesloten met een gezellig Sinterklaasfeest.
Verrassend genoeg kwam Sinterklaas met zijn Pieten ’s morgens al op alle locaties voorbij op een quad
om naar de ontvangstkamer op het plein van locatie Noord te gaan. Natuurlijk hebben we met z’n allen
naar hen gezwaaid.
Alle groepen zijn vervolgens één voor één bij hem langs geweest om de behangrol te overhandigen en
hun dansje te doen. Miep, van de filmpjes, praatte de heel boel aan elkaar. De jongste groepen gingen
met een grote zak vol cadeautjes terug naar hun eigen lokaal.
De Sinterklaaswerkgroep heeft hard gewerkt om er een geslaagd De Vaart Sintfeest van te maken. En
dat is zeker gelukt. Dank jullie wel!
En maandag stappen we dan al over op de kerstperiode…..

Kerstviering op De Vaart
In de nieuwsbrief van de ouderraad die u gisteren ontvangen heeft, heeft u al kunnen lezen dat we op
donderdag 17 december kerstfeest vieren op De Vaart. Als samenwerkingsschool De Vaart gaan we
nieuwe vorm en inhoud geven aan vieringen. Dat geldt ook voor de kerstviering. De mogelijkheden zijn
dit jaar door de coronamaatregelen echter beperkt. Een kerstdiner behoort dit jaar helaas niet tot de
mogelijkheden. Het delen van eten met elkaar, extra en drukke verkeersbewegingen rondom de school,
een grote groep ouders en kinderen bij en door elkaar vermijden we dit jaar.
Gelukkig is er een mooi alternatief gevonden.
Donderdag 17 december staat de gehele dag in het teken van kerst. De kinderen mogen die dag in hun
kerstkleding naar school toe komen en krijgen een kerstlunch aangeboden. Deze lunch wordt verzorgd
door Prins Heerlijk. De kinderen lunchen in hun eigen groep. Het programma van deze dag wordt
ingevuld door de leerkrachten. Ook het kerstverhaal krijgt op deze dag een plek. Als
samenwerkingsschool willen we op een brede en algemene manier aandacht geven aan kerst. Het
programma van deze dag is tot 14.00 uur.
Prins Heerlijk is misschien niet bij iedereen bekend. Prins Heerlijk is een dagbestedingslocatie van Ipse
de Brugge die zich heeft toegelegd op cateringservice. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen
hierdoor de kans om deel te nemen aan de maatschappij. Deze enthousiaste medewerkers gaan hard
aan de slag met onze opdracht voor de kerstlunch.

Kleur op school
Als samenwerkingsschool gebruiken we de lessen van Kleur op school om met kinderen in gesprek te
gaan over levensbeschouwing. Je zou deze lessen ook “levenslessen” of “persoonsvormende” lessen
kunnen noemen.
Kleur op school gaat in de komende periode over Dromen. We praten met kinderen over hun eigen
ervaringen met dromen, en vertellen verhalen over dromen.
Al eeuwenlang dromen mensen over een betere, een mooiere en fijnere wereld. Een wereld zonder
oorlog, ziekte, honger en ellende. De meest bekende speech over een mooie wereld is de “I have a
dream” toespraak van Martin Luther King op 28 augustus 1963: “Ik heb een droom dat mijn vier
kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur,
maar naar de inhoud van hun karakter”.
Ook kinderen kunnen dromen over de toekomst. Over hun eigen toekomst en die van de kleine en grote
wereld om hen heen. Kleine dromen en grote dromen. Verandering begint bij dromen. Dromen kunnen
bijdragen aan een mooiere wereld. Waar droom jij van? Waar kun en wil jij het verschil maken? Met
deze vragen zijn kinderen op school aan de slag gegaan. Ze worden verwerkt in kerstwensen die in de
kerstbomen op school komen te hangen. Zo sluit het thema dromen mooi aan op kerst.
Voor wie thuis wil aansluiten bij het droomthema: Ook in de Bijbel staan veel droomverhalen. In de
aanloop naar Kerst zijn dat bijvoorbeeld: Maria en de engel, Jozef en de engel, de wijzen uit het Oosten.
Deze dromen bevatten een boodschap van God en de belofte van een betere wereld.
De Vaart ontmoet
In de uitwerking van onze identiteitsnotitie hebben we opgenomen dat we kinderen het belang van
omzien naar elkaar willen meegeven. We laten dat vallen onder de noemer “De Vaart ontmoet”. In deze
kerstperiode voeren we twee activiteiten uit.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 brengen kerstpakketten rond van de Riki-stichting. Deze
kerstpakketten zijn bestemd voor ouderen en gezinnen die wel wat aandacht of een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Heeft u adressen voor ons, laat het ons weten.
Alle kinderen krijgen een kerstkaart die ze mogen kleuren en beschrijven. Ze mogen deze kerstkaart zelf
naar iemand sturen of inleveren bij hun leerkracht. Dan wordt de kerstkaart verstuurd via het
ouderfonds. Het ouderenfonds zorgt er dan voor dat de kerstkaart een mooie bestemming krijgt.
Kerstkaarten
Het is niet de bedoeling dat kerstkaarten aan groepsgenootjes op school worden uitgedeeld. We willen
scheve en verdrietige gezichten voorkomen. We snappen dat kinderen het leuk vinden om zelf
kerstkaarten te maken. Dat is ook een leuke tijdsbesteding. Als kinderen een groepsgenootje een
kerstkaart wil geven, dan zullen deze thuisbezorgd moeten worden.
Donkere dagen
Nu de langste dag nadert is het ’s morgens nog best donker als de
kinderen naar school komen. Gelukkig hebben veel kinderen hun
licht aan op de fiets, maar nog niet allemaal. Goed om thuis
aandacht te besteden aan goede fietsverlichting, dan wordt uw kind
gezien.
Zij-instroom
Stichting WIJdeVenen is op zoek naar enthousiaste, veerkrachtige en talentvolle kandidaten die zich
willen omscholen tot leraar en die van betekenis willen zijn in de ontwikkeling van onze leerlingen. En
andersom kan jouw kennis en ervaring van grote meerwaarde zijn voor ons en onze leerlingen. WIJ de
Venen biedt voor het derde jaar op rij gemotiveerde zij-instromers een scholings- en begeleidingstraject
aan om je te bekwamen tot bevoegd leraar.
Mocht u of iemand die u kent interesse hebben, kijk dan op:
https://www.wijdevenen.nl/bestanden/162/Vacature-zij-instroom-2021-2022.pdf

Data
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Kerstfeest
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiedag

Wist u dat alle vakanties en vrije dagen op onze website www.devaart-teraar.nl onder het kopje
praktische zaken staan?
Fijn Sinterklaasweekend, geniet in deze donkere dagen van de gezelligheid die Sint met zich meebrengt.
Wellicht anders dan andere jaren, maar klein kan ook gezellig zijn!
Team De Vaart

