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Beste ouders en kinderen,
Deze keer een nieuwsbrief met veel inhoudelijke informatie over ons onderwijs. Wist u dat u onze
nieuwsbrieven ook op onze website worden geplaatst? Zo kunt u informatie gemakkelijk terugvinden.

Het nieuwe thema van Kleur op school is : Geef je bloot?!
Sinds dit schooljaar werken we met de methode Kleur op school om vanuit een thema met leerlingen in
gesprek te kunnen gaan over persoonlijke ontwikkeling en levensbeschouwelijke zaken.
Deze periode is het thema: Geef je bloot ?! Het is een mooi lentethema met verschillende aspecten. Wat
laat je zien van je zelf? Wat geef je bloot? Dit kan letterlijk op worden gevat: Wanneer ben je bloot? Wat
laat je zien van je lijf? Aan wie? Maar ook figuurlijk: Wat laat je binnenkant zien? Welke gedachten deel
je met anderen? Bij wie geef jij je bloot?
Voor een deel zit er in dit thema een overlapping met “Kriebels in je buik”, onze methode voor
relationele en seksuele vorming. Kleur op school biedt dit thema aan vanuit de hoek van de persoonlijke
ontwikkeling. Waar liggen je grenzen van wat je wel of niet bloot geeft, welke geheimen je wel of niet
zou moeten blootgeven? Hoe wordt er in de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen tegen
bloot aangekeken? Dat levert weer andere gesprekken op.
Het thema Geef je bloot?! sluit mooi aan bij het Lentethema van Leskracht en het speelthema De
dokter bij de kleuters. Zo kunnen we samenhangend onderwijs aanbieden, één van onze
uitgangspunten in onze visie over goed onderwijs.
Unitonderwijs
Om onze visie op goed onderwijs voor ieder kind te realiseren hebben we gekozen voor een werkwijze
met units, waarbij groepsdoorbroken wordt gewerkt met grote en kleinere instructiegroepen. Op de
studiedag van 1 februari hebben we als team het eerste half jaar van ons unionderwijs geëvalueerd. Dat
leverde o.a. het volgende op:
• Leerkrachten ervaren gedeelde zorg voor de leerlingen. Ze bereiden samen het lesaanbod voor
en kunnen daarbij taken verdelen. Ze ervaren dat ze meer kennis en kunde met elkaar delen en
elkaar daardoor kunnen versterken. Kwaliteiten van leerkrachten worden breder benut.
• Het werken met instructiegroepen zorgt ervoor dat lesaanbod en instructies goed passend bij
de onderwijsbehoefte van leerlingen gegeven kunnen worden. Onderwijsondersteunend
personeel wordt als onderdeel van het totale lesaanbod ingezet. Leerlingen hoeven zich geen
uitzondering meer te voelen.
• Het werken met een vast rooster wordt als strak ervaren, maar het levert ook structuur, rust en
overzicht op.
•
Leerlingen mixen als vanzelfsprekend met elkaar, de meeste leerlingen vinden de wisselingen in
instructiegroepen geen probleem. Het geeft ze ook bewegingsruimte en het levert ze nieuwe
contacten op. Leerlingen ervaren andere leerkrachten ook als hun leerkracht.
• De basisgroep wordt echt als eigen groep ervaren. Leerkrachten hebben wel meer zicht op
andere leerlingen in de unit, waardoor ze meer met collega’s kunnen overleggen over
leerlingen.
• Het werken met units heeft er regelmatig voor gezorgd dat een zieke leerkracht opgevangen
kon worden als er geen invaller beschikbaar was.
Dat betekent voor ons dat we de goede weg zijn ingeslagen. Natuurlijk leverde de studiedag ook verdere
ontwikkelpunten op:

•
•
•
•

Verdiepen van het eigenaarschap van leerlingen
De leerpleinen nog beter benutten
Het spellingsaanbod verder onderzoeken
Meer locatieoverstijgend overleg om werkwijzes in de bovenbouw verder af te stemmen.

Cito toetsen
In de afgelopen weken zijn, later dan gewoonlijk, Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m7. Niet
alle toetsen zijn afgenomen. We hebben vooral die Citotoetsen afgenomen, waarvan we de resultaten
nodig hebben om ons onderwijs de komende periode weer goed af te kunnen stemmen op de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Door de periode van het thuisonderwijs en het verlate afnemen
kunnen resultaten anders zijn dan op grond van eerder behaalde resultaten verwacht zou kunnen
worden.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u daarover meer informatie. We leggen in deze bijlage ook uit
wat het werken met verschillende instructiegroepen bij rekenen inhoudt. We hebben deze informatie
bewust in een aparte bijlage opgenomen, omdat het een wat uitgebreider document is, wat meer
leestijd vraagt dan de nieuwsbrief.
De resultaten van de Cito toetsen willen we toevoegen aan de portfolio’s. Wilt u maandag het portfolio
weer aan uw kind(eren) meegeven naar school? De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 krijgen later in de
week het aangevulde portfolio weer mee naar huis. Heeft u n.a.v. de resultaten behoefte aan een
gesprek met de leerkracht maak dan een afspraak met haar.
Informatieavond voor nieuwe ouders
Afgelopen dinsdagavond 9 maart hebben we online de informatieavond voor ouders van toekomstige
leerlingen gehouden. De presentatie van deze avond staat op onze website.
Presentatie informatieavond
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.

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

Bijlagen: Overige informatie:
Tenniskids Blauw (4 tot 6 jaar) bij TV Ter Aar!
Vorig jaar zijn we gestart bij TV Ter Aar met Tenniskids Blauw. In de eerste fase van het Tenniskids
programma maken kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar oud, kennis met de basis van tennis en de
tennisvereniging. Met verschillende eenvoudige en speelse oefeningen ontwikkelen de kinderen hun
eerste bal- en racketvaardigheden, waarbij plezier centraal staat. De oefeningen, zoals tik- en
balspelletjes met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd.

Wil jouw kind een keer komen proberen? Dat kan gratis op donderdag 25 maart van 15 tot 15:45 uur.
Trainer Mario en Roderick staan dan voor jullie klaar voor een leuke kennismakingsles. Wij hebben
rackets die de kinderen kunnen gebruiken. Wel graag even opgeven door een mail te sturen naar:
mario@bandanasports.nl
Als jouw kind het leuk vindt, kan hij/zij daarna lid worden bij TV Ter Aar. Het lidmaatschap voor kinderen
tot 6 jaar is € 70,-. Hiervoor krijgen de kinderen 12 weken tennistraining van 45 minuten. Voor meer
informatie check de website van de tennisvereniging of tennisschool:
Tennisvereniging: www.tvta.nl Tennisschool: www.BandanaSports.nl
Adres: TV Ter Aar, Vosholstraat 29
Bericht van de Werkgroep Kinderkerk, HH Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen
Zondag 28 maart 2021 is het Palmpasen!
Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op een Ezel
en werd toegejuicht met Hosanna. De mensen langs de weg zwaaiden hem toe met
palmtakken. Iedereen wilde hier natuurlijk bij aanwezig zijn. Je begrijpt dat de
ouderen, zieken en mensen met een handicap dat niet konden.
Daarom willen wij elk jaar met Palmpasen een beetje van die sfeer bij de mensen
thuis brengen. De palmpasen stokken zijn bedoeld voor ouderen, zieken en
hulpbehoevenden in onze parochie. Hoe leuk het ook is om een palmpasen stok te
maken voor je eigen kwieke opa of lieve oma, de stokken zijn bedoeld voor mensen
die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom is het fijn dat wij vanuit onze
parochie bij veel mensen een palmpasen stok kunnen brengen, zeker in deze
coronatijd. Het is heel fijn als jijzelf thuis ook een stok voor iemand maakt!

Doe je mee? Ook als je niet iemand kent, die voor een palmpasen stok in aanmerking komt, kun je meedoen! Je
kunt aan de werkgroep Kinderkerk een naam en adres vragen van iemand, voor wie je de stok kunt maken. Bel gerust
een van de telefoonnummers onderaan de bladzijde!
Wanneer je al weet voor wie jouw stok moet worden (iemand binnen onze parochie die dit jaar in het bijzonder een
steuntje kan gebruiken), wil je dat dan aan de werkgroep doorgeven? Dan kunnen wij zorgen voor een goede spreiding
van de palmpasen stokken door de parochie.

Hoe versier je zo’n stok? Je start met een houten kruis, die je bijvoorbeeld omwikkelt met crêpepapier. Daarna
ga je er allemaal dingetjes aanhangen. Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, appel, druiven)
theezakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc.
Je kunt bijv. ook een ketting van doppinda’s rijgen, aan een stevige draad van ongeveer 90cm. Ook een slinger van
toffee’s of paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de bakker) bovenop
de stok te plaatsen (zelf bakken liever niet in deze coronaperiode).

Op zondag 28 maart is om 9.15 uur de Palmpasenviering. Het is dit keer ietsjes anders als andere jaren. Als je
ouders/begeleiders voor de viering hebben gereserveerd, kom je met hen mee naar de kerk. Wij wachten je buiten
op en geven je een palmtakje dat je samen met je ouders/begeleiders aan je palmpasen stok kan binden. We
verzamelen achter in de kerk en gaan dan in optocht de kerk in. De kapelaan zegent de palmpasen stokken. Na de
viering kun je de palmpasen stok dan gaan wegbrengen.

Mocht je niet bij de viering aanwezig kunnen zijn, dan willen we je vragen om 10:15 uur buiten bij de kerk te
verzamelen (wij zullen jullie opwachten en een palmtakje geven). De Kapelaan komt na de dienst naar buiten om
jullie stokken te zegenen. Daarna kunnen ook jullie de palmpasen stok gaan wegbrengen.

Door de coronamaatregelen moet het dit jaar dus helaas iets anders en is er geen aparte kinderk erk, jullie zitten
tijdens de viering gezellig in de kerk. We hopen dat velen van jullie toch een palmpasen stok willen maken zodat
we in deze lastige tijd veel mensen blij kunnen maken. Voor vragen, informatie, opgeven en het ophalen van een
palmpasen kruis om thuis te versieren kun je contact opnemen met:
Sandy Beckers (Walnootstraat 28, Ter Aar, 06-22797064) of Jessika Zevenhoven (Kerkvaartsweg 55,
Aarlanderveen, 06-43427780)

