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Beste ouders en kinderen,
Na een week voorjaarsvakantie met heerlijk
lenteweer zijn we weer fris gestart.
Aan het begin van deze week zijn er
filmopnames gemaakt in ons nieuwe
gebouw. Het wordt steeds duidelijker hoe de
nieuwe ruimtes eruit komen te zien. We
hopen de beelden binnenkort met u en de
kinderen te kunnen delen.
Informatieavond voor nieuwe ouders
Dinsdagavond 9 maart houden we een online informatieavond voor ouders van wie hun kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt.
De uitnodiging voor deze avond is pas deze week door de gemeente Nieuwkoop verspreid onder de
betreffende ouders. Mocht u ouders kennen die belangstelling zouden kunnen hebben voor deze avond,
wilt u ze dan wijzen op deze informatieavond?
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar: info.devaart@wijdevenen.nl. Er
wordt vervolgens een link toegestuurd om aan de avond deel te kunnen nemen.
Heeft u zelf een kind dat volgend schooljaar 4 jaar wordt en heeft u hem of haar nog niet aangemeld,
wilt u dan het aanmeldingsformulier invullen? Het aanmeldformulier staat op de website of kunt u op
school ophalen.
Uiteraard mag u zich ook aanmelden voor het informatiemoment.
Nogmaals een oproep
Voor ouders en teamleden van De Vaart is het van belang dat zij vertegenwoordigd zijn in de
Medezeggenschapsraad van De Vaart. Als MR-lid denkt u kritisch en opbouwend mee met het
schoolbeleid. Op veel vlakken zoals leerlingenzaken, onderwijskwaliteit, personeelsbeleid,
ouderbetrokkenheid, financiën, het schoolgebouw, het schooljaarplan e.d. heeft de MR advies- of
instemmingsrecht. Het gaat om praktische onderwerpen die rechtstreeks met het beleid op De Vaart te
maken hebben en dus van belang zijn voor uw kind(eren). Er kunnen 4 ouders zitting nemen in de MR
van IKC de Vaart. Een voltallige MR bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4 personeelsleden.
Tot nu toe hebben zich twee kandidaten aangemeld, maar daarmee is de MR nog niet voltallig.
Vandaar dat de MR de aanmeldtermijn heeft verlengd naar woensdag 10 maart.
Schroom niet om u aan te melden als u interesse heeft om mee te gaan denken. We realiseren ons ook
dat het altijd gemakkelijker is om gevraagd te worden om zitting te nemen in de MR. Ook hierbij wordt
het ontmoeten van elkaar op het schoolplein en het spontane praatje gemist.
MR-lid zijn is een mooie manier om betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren).
Bent u geïnteresseerd stuur dan voor 10 maart een bericht via schoudercom naar de directie. Stel u zelf
hierin voor en vertel wat maakt dat u graag in de MR wilt. Uiteraard kunt u ook eerst om meer
informatie vragen.

Bewegingsonderwijs
Deze week zijn de binnenlessen gym in De Vlinder weer gestart met een, zoals al aangekondigd, een
aangepaste indeling. De tussenwand in De Vlinder gaat naar beneden en de groepen krijgen los van
elkaar les. De gymtijden zijn volgende week weer als normaal.
De groepen 7-8 en de groepen 5-6 van locatie Noord kunnen niet meer met drie groepen tegelijkertijd in
De Vlinder gym hebben. Zij gaan werken met een wisselrooster. De binnenlessen worden afgewisseld
met een buitenles op het sportveld van TAVV. Iedere derde les is een buitenles. Leerkrachten stellen de
leerlingen (en hun ouders) op de hoogte van het moment van de buitenles.
Het is een mooi moment om ervaringen met buitenlessen op te doen. Als we volgend jaar in ons nieuwe
gebouw zitten, liggen de sportvelden immers naast de school. Het is de bedoeling om dan vaker buiten
de lessen bewegingsonderwijs aan te bieden.
Schoolfotograaf
Op 22 maart komt de schoolfotograaf langs om groepsfoto’s van de groepen te maken. Er worden per
groep foto's gemaakt van kleine groepjes en daar wordt een compilatie van gemaakt. Mocht een groep
op 22 maart in quarantaine zijn, dan komt de fotograaf later een keer terug om de groep op de foto te
zetten. Dat kan niet als het om een enkele leerling gaat die niet aanwezig is.
Er worden op 22 maart geen individuele foto’s gemaakt. Het gaat nu enkel om de groepsfoto, zodat uw
kind van ieder schooljaar over een groepsfoto kan beschikken.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt de fotograaf opnieuw langs. Dan worden de individuele
foto’s gemaakt en een groepsfoto van de nieuwe groepssamenstelling.
Fotograaf 1 start op locatie Zuid om 08.45 uur, en gaat daarna door naar locatie West. Fotograaf 2 start
op Noord om 08.45.
Paasviering en Koningsspelen
De ouderraad is samen met de werkgroepen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen
de coronamaatregelen deze activiteiten te organiseren. Een fijn vooruitzicht.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de Koningsspelen worden verplaatst naar donderdag 22 april
Verdere informatie over deze activiteiten volgt.
Het team van De Vaart
Data voor de komende weken:
22 maart:

schoolfotograaf

1 april:

Paasviering

6 april:

studiedag, alle leerlingen vrij

22 april:

Koningsspelen

