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Beste ouders en kinderen,

Koningsspelen 2021
Donderdag 22 april vieren we op school de Koningsspelen, een leuke,
sportieve dag voor alle kinderen.
We vieren Koningsspelen op donderdag i.p.v. vrijdag, omdat de vakdocenten
van Beweegpartner, meewerken aan deze dag. Uiteraard organiseren we deze
eerste De Vaart Koningsspelen met een invulling, die passend is bij de
gestelde coronamaatregelen.
Om deze dag nog feestelijker te maken, willen wij jullie vragen om:
- De kinderen met een koninklijk (oranje of rood/wit/blauw) versierde fiets, step, skeelers... naar school
te laten komen,
- Ook de kleding hierop aan te passen door een leuk oranje t-shirt, jurkje of iets rood/wit/blauws aan te
trekken,
- Tevens willen we vragen om een feestelijke lunch mee te geven met een oranje tintje erbij, denk aan
een mandarijntje, sinaasappel.
Op school oefenen de kinderen in de klas en/of bij de gymlessen het Koningsspelenlied en -dans ‘Zij aan
zij': https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o.
Op 22 april openen alle groepen met dit lied. Via Google Meet zien de groepen elkaar, zo zijn we toch
nog een beetje ‘zij aan zij'.
Samen gaan we er een leuke dag van maken!
De werkgroep Koningsspelen
Ons nieuwe gebouw
Er is weer een nieuw filmpje van de buitenkant van ons nieuwe gebouw. Een kleine toelichting bij de
beelden: Goed te zien is nu dat het gebouw uit een soort “huisjes” bestaat. Het sporthal gedeelte ligt
lager, omdat de sporthal verdiept is gebouwd. Ook maatregelen die genomen zijn in het kader van de
duurzaamheid: de zonnepanelen en de sedumdaken, zijn nu goed zichtbaar.
De hoofdingang van IKC De Vaart is aan de Oostkanaalweg. Rechts van de hoofdingang ligt de
volwassenbibliotheek met daarboven het CJG. De hoofdingang van school ligt aan de kant van de
voetbal. De toegang naar school loopt tussen sporthal en de voetbalvelden. Aan ie kant van de
voetbalvelden liggen de twee onderbouwunits. De kinderopvang is ook op de begane grond, maar dan
aan de kanaalzijde. Aan die kant ligt in he midden de gymzaal van de kleuters. De middenbouwunit zit
op de tweede verdieping, net als de jeugdbibliotheek. Op de tweede verdieping onder het schuine dak
zijn er twee “huisjes” voor beide bovenbouwunits. Ook is nu duidelijk te zien dat er op de eerste en
tweede verdieping balkons zijn. Zo is er toch een directe verbinding met buiten en zijn er
buitenlesactiviteiten mogelijk, zonder dat je de trap af moet.
Aan de binnenkant wordt nog hard gewerkt. Op de onlangs gemaakte filmbeelden van de binnenkant
staan nog teveel steigers. Daardoor geven de beelden niet goed de ruimte in het gebouw weer. We
hopen bij een volgend bezoek betere beelden te kunnen maken.

Studiedag
Afgelopen dinsdag hadden we als team weer een studiedag. Er is in kleine groepjes o.a. met elkaar
nagedacht over een mogelijke invulling van het Nationaal Onderwijs Programma. Wellicht heeft u daar
in de media over gehoord. Het kabinet wil in totaal 8,5 miljard euro investeren in maatregelen die zijn
gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging en
op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. Het
Nationaal Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun
cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal
welbevinden. Het hele onderwijsveld is meegenomen in het programma, van voorschoolse educatie,
basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs.
Hoewel er nog veel over deze tijdelijke, in plaats van structurele, investering in het onderwijs, te zeggen
valt, hebben we er toch met elkaar vast over nagedacht. Wij denken daarbij niet in termen van
leerachterstanden, maar meer vanuit de gedachte het bieden van een passend aanbod, ook op langere
termijn. We kiezen niet zozeer voor repareren, maar voor innoveren, omdat verschillen tussen
leerlingen er altijd zullen zijn.
Daarnaast is er deze dag vast nagedacht over het indelen van de groepen volgend schooljaar en de
aankomende verhuizing. We gaan daar de komende tijd verder mee aan de slag.
Verder is er ook heel praktisch gewerkt aan het voorbereiden van lessen van Leskracht, het bedenken
van actieve werkvormen bij spellingslessen, het inzetten van rekenspellen bij de rekenlessen,
leesbevorderingslessen enz.
Informatieavond
De verhuizing en de start in het nieuwe gebouw komt steeds dichterbij Op 1 juni willen we een
algemene online informatieavond voor ouders houden. Noteer hem vast in uw agenda.
Medezegggenschapsraadverkiezing
Mocht u nog niet gestemd hebben, dat kan nog uiterlijk op 14 april.
De nieuwe MR-leden en de leden van de overgangs-MR hebben op donderdag 15 april een
gezamenlijke vergadering, waarin de overdracht geregeld wordt.

Het team van De Vaart
Data voor de komende weken:
22 april:

Koningsspelen

24 april t/m 9 mei:

meivakantie

Bijlagen:
Inlineskaten bij de Ter Aarse ijsclub (zie bijlage)
Open dag Roeivereniging Alphen voor jeugd en studenten op 17 april
Op zaterdag 17 april organiseert Roeivereniging Alphen een Open dag speciaal voor jeugd en studenten.
Jongeren vanaf 10 jaar zijn van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking met de roeisport. Kom
langs op zaterdag 17 april tussen 12.00 en 14.00 uur. Je maakt kennis met de vereniging, krijgt een
persoonlijke rondleiding en natuurlijk ga je ook een stukje roeien. Vanwege de coronamaatregelen vragen
we iedereen wel zich vooraf aan te melden via www.rv-alphen.nl/opendag.

