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Beste ouders en kinderen,

Wat heb ik De Vaart gemist!
Het is inmiddels alweer 9 weken geleden dat ik positief getest werd en begon aan een
quarantaineperiode.
Op dat moment had ik nagenoeg geen klachten, helaas veranderde dat een dag later.
Corona, longontsteking en een “oude” longziekte die de kop op stak zorgden ervoor dat ik korte tijd
opgenomen ben geweest in het ziekenhuis en vooral tijd op bed en op de bank heb doorgebracht.
Een nare tijd die gelukkig opgefleurd werd met allerlei berichtjes, kaarten, bloemen en tekeningen van
ouders en kinderen. Dit heb ik enorm gewaardeerd!
Ik ben inmiddels weer in staat om enkele uren met school bezig te zijn en buiten een wandeling te
maken.
Mijn streven is om na de voorjaarsvakantie weer wat regelmatiger op school aanwezig te zijn.
Met Marijke heb ik afgesproken dat zij voorlopig aanspreekpersoon blijft, zoals u de afgelopen weken
gewend was.
Marijke heeft, samen met het hele team, in mijn ogen geweldig werk geleverd de afgelopen periode. Op
afstand heb ik alle gebeurtenissen min of meer gevolgd, bewondering voor de manier waarop zij steeds
heeft geschakeld en gecommuniceerd. Bewondering ook voor het team dat moest meebewegen met
alle beslissingen die genomen werden.
Ik wens iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie, even geen thuisonderwijs, geen mailverkeer maar
hopelijk wel quality-time met elkaar.
Graag tot snel!
Ruud
De nieuwbouw
De bouw van ons nieuwe gebouw vordert gestaag. Ondertussen zijn we
ook bezig met de inrichting van ons nieuwe onderkomen. Met bijgaande
foto krijgt een u vast een idee van het gekozen kleurenpalet.
Het is de bedoeling dat het gebouw eind mei wordt opgeleverd. Daarna is
er nog tijd nodig voor de interieurbouw.
Het betekent in ieder geval dat we in het nieuwe schooljaar toch echt in
ons nieuwe gebouw kunnen gaan starten.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we weer een kijkje gaan nemen in het
gebouw. We zullen foto’s gaan maken, zodat we u weer iets meer van de
binnenkant van het gebouw kunnen laten zien.

Luizenpluizen
Wilt u, voordat de kinderen na de vakantie weer naar school u kind(eren) controleren op hoofdluis? Nu
er geen ouders meer kunnen komen luizenpluizen is het extra belangrijk dat u zelf uw kind controleert.
Daarmee kunnen we luizenplagen in een groep voorkomen.

Bewegingsonderwijs
Deze week hebben de vakleerkrachten van beweegpartner de gymlessen buiten gegeven. Na de
vakantie willen ze weer starten met gymlessen in De Vlinder. Dan kan echter op dit moment niet in de
huidige vorm van een groot bewegingscircuit met meerdere groepen tegelijkertijd. Om de groepen
onderling niet te mengen worden de lessen wat anders van opzet. Daar waar drie groepen tegelijkertijd
gymde zal een wisselrooster worden opgesteld.
En dan nu ……
een fijne vakantie, ook al voelt dat een beetje vreemd omdat we net weer met elkaar begonnen zijn. Die
draad pakken we na de vakantie weer op.
En inderdaad zoals Ruud al schreef voor u als ouders ook even een week zonder alle berichten van
school. Want ik realiseer me dat de afgelopen er veel mails gestuurd zijn, ook regelmatig op minder
gebruikelijke tijden, omdat de situatie daar om vroeg.

Het team van De Vaart
Data voor de komende weken:
week 8:

voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari)

6 april:

studiedag, alle leerlingen vrij

