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Beste ouders en leerlingen,
Informatieavond
U heeft een een apart schoudercombericht ontvangen met de uitnodiging voor de digitale
informatieavond op 2 juni. We willen u graag informeren over o.a. de ontwikkelingen met het oog op
volgend schooljaar. Van harte welkom.
Ouderenquete
Om u te informeren over algemene zaken op schoolniveau of groepsniveau gebruiken we de wekelijkse
nieuwsbrief, schoudercomberichten van de leerkrachten, de blogs vanuit de groepen en de website. Na
bijna een jaar De Vaart, willen we graag van u weten hoe u deze digitale algemene
informatievoorziening waardeert, wat u mist en wat er mogelijk beter kan. U ontvangt volgende week
een link naar deze vragenlijst. Fijn als u hem in wilt vullen.
Kangoeroewedstrijd
De Kangoeroewedstrijd is een reken-wiskundewedstrijd waarbij
leerlingen verrassende vraagstukken moeten oplossen die stuk
voor stuk om creativiteit en inzicht vragen. Leerlingen die tijdens
de rekenles op grond van hun onderwijsbehoefte met dit soort
rekenopgaven bezig zijn hebben in maart aan deze wedstrijd
meegedaan. Deze leerlingen hebben enthousiast gerekend
tijdens de Kangoeroewedstrijd 2021, en niet zonder succes.
Afgelopen woensdag zijn de uitslagen bekend gemaakt. Alle
deelnemers hebben een mooi certificaat
ontvangen als bewijs van deelname, en een presentje. Er zijn stuk voor stuk mooie
resultaten behaald.
Toch willen we er een aantal even uitlichten. Zo heeft Wilco van der Horst uit groep
8 een speciale oorkonde en prijs ontvangen. Wilco heeft de 8e plaats gehaald van
alle leerlingen van Nederland. Een topprestatie! Van harte gefeliciteerd Wilco en
veel succes met het uitkiezen van je abonnement van een mooi tijdschrift.
Ook groep 8 van de Vaart heeft een speciale oorkonde ontvangen. Alle deelnemers
van de groepen 8 tezamen behaalde de 4e plaats van Nederland!
Wat een rekenkanjers zitten er toch op de Vaart.
Kleur op school
Het nieuwe thema van Kleur op school is: Met de muziek mee!
Muziek is voor ons misschien iets vanzelfsprekends, we horen het als we door de supermarkt lopen of in
een lift staan. Muziek is overal, maar voor kinderen valt er nog een hoop te ontdekken!
Waar zit muziek in? Wat is het verschil tussen geluid en muziek? We gaan samen met de kinderen
luisteren naar muziek en de betekenis van muziek onderzoeken en vooral ook ervaren. Want muziek kan
allerlei gevoelens oproepen, die niet altijd van tevoren gestuurd kunnen worden. Wat heeft muziek ons
te vertellen? Wat willen wij zelf vertellen met muziek? Welke muziek kunnen we waarderen? En welke
muziek wat minder?

Muziek in al haar facetten is goed voor de ontwikkeling van een kind op zeer uiteenlopende terreinen.
Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Van muziek kunnen kinderen bovendien
rustiger worden, het bevordert hun luistervaardigheid en concentratievermogen en stimuleert de
fantasie.
Muziek is bij uitstek een goede manier om
levensvragen te stellen en te antwoorden.
Muziek kun je zien als een soort taal die
rechtstreeks je hart in kan gaan. Juist daarom
is het een manier om levensvragen te stellen.
Eigenlijk klinkt dit allemaal heel logisch, maar
we staan weinig stil bij de betekenis van
muziek.
Muziek is ook van belang als uiting van levensbeschouwing. Omdat er zoveel verschillende
levensbeschouwingen zijn, zijn er ook een heleboel soorten muziek. Niet iedere soort muziek heeft een
direct verband met een levensbeschouwing, maar iedere muzieksoort hoort vaak wel bij een bepaalde
opvatting van het leven. Soms is de tekst daarbij belangrijk, zoals in de christelijke psalmen die gezongen
worden, soms het vierende element van muziek bij geboorte, huwelijk of overlijden en soms muziek als
meditatie, bijvoorbeeld in het Boedhisme.
Ook thuis kunt u vanuit de invalshoek muziek over levensbeschouwing in gesprek gaan. Wat betekent
muziek voor u ? Waar kom je muziek tegen ? Door welke muziek word je geraakt? Wat zegt dat?
Trakteren
We willen als De Vaart graag een school zijn die het belang van gezonde voeding uitdraagt, want
gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind
gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en
verzorgers nodig. Daarom vinden we het fijn dat al zoveel kinderen een gezonde pauzehap meenemen
en gezond eten in hun broodtrommel hebben. Daarom handhaven we ook nog ons huidige
trakteerbeleid.
Regelmatig krijgen we de vraag om weer te mogen trakteren. We hebben het beleid om niet te
trakteren gehandhaafd, omdat coronaproof en gezond trakteren een lastige en niet voor iedereen
haalbare combinatie is.
Hoewel we snappen dat er soms echte wel bijzondere redenen zijn om te trakteren, bijvoorbeeld bij een
geboorte, willen we graag één lijn blijven trekken en dit beleid tot aan de zomervakantie voortzetten.
Natuurlijk wordt er in de groep wel uitgebreid aandacht besteed aan de jarige, de geboorte van een
broertje of zusje of dit soort gebeurtenissen. Er wordt een feestelijk moment van gemaakt, waarbij
degene waar het omgaat in het zonnetje wordt gezet en echt even alle aandacht heeft. Iedere groep
heeft daarbij zo zijn eigen ritueel.
Bag2school
Op 26 mei is er weer een bag2school kledingactie. Voor de meivakantie hebben alle leerlingen een flyer
meegekregen. U kunt de zakken met kleding op de volgende plaatsen kwijt:
Locatie Noord: bij de hoofdingang
Locatie West: voor de brug
Locatie Zuid: bij het hek van de bovenbouw.

ALLE IN TE ZAMELEN SPULLEN ZIJN BEDOELD VOOR HERGEBRUIK.
Wat mag wél ingezameld worden?
• Goede kwaliteit tweedehands kleding

• Lakens
• Dekens
• Gordijnen
• Knuffelbeesten
• Schoenen (per paar)
• Riemen/ceintuurs
• Handtassen
Wat mag niet ingezameld worden?
• Vuile of natte kleding
• Gescheurde of beschadigde kleding
• Enkele schoenen
• Afgeknipt materiaal
• Matten
• Tapijten (ook geen vliegende)
• Kussens
• Dekbedden
• Snuisterijen
• Bedrijfskleding
• Industriële gordijnen / industrieel beddengoed
Deze keer heeft u geen speciale verzamelzak ontvangen. De kleding mag in vuilniszakken worden
aangeleverd.
Het team van De Vaart wenst iedereen een fijn Pinksterweekend toe!
Data voor de komende weken:
24 mei:

Pinksterweekend

26 mei:

Bag2school (kledingactie)

2 juni:

Algemene informatie avond voor alle ouders

8 juni:

Informatieavond voor de ouders van groep 7 over procedure naar Voortgezet
Onderwijs

16 juni:

Studiedag ( alle leerlingen vrij)

14 juli:

Laatste schooldag van dit schooljaar

15 en 16 juli:

vrij i.v.m. voorbereidingen van de verhuizing.
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