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Beste ouders en leerlingen,
Informatieavond
Afgelopen woensdag hebben we een drukbezochte informatie avond gehad. De presentatie is
opgenomen en middels een link met u gedeeld.
Onderstaand 3 punten die tijdens de presentatie zijn toegelicht:

Unit- en groepen indeling schooljaar 2020-2021
Op de begane grond zijn links en rechts van de ingang 2 units onderbouw met ieder 3 groepen 1-2 op de
begane grond
Op de eerste verdieping is de middenbouwunit met 4 groepen 3-4.
Op de tweede verdieping zijn 2 bovenbouwunits, een unit 5-6 met 4 basisgroepen en een unit 7-8 met 5
basisgroepen.
Iedere unit heeft een eigen deel in het gebouw. Iedere basisgroep heeft een eigen groepsruimte.
Samenstelling van de groepen
Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van de groepen. Waar het kan blijft een jongste
groep bij de huidige leerkracht of een leerkracht van dezelfde unit. Voor de groep die overstapt naar de
volgende unit zoeken we naar een goede balans in de samenstelling van de groepen. De leerlingen
blijven elkaar ontmoeten in de unit, die steeds meer als eenheid zal functioneren. Een unit waarin
leerlingen vanuit verschillende basisgroepen elkaar ontmoeten en op kunnen zoeken. Afgelopen jaar
hebben we al ervaren dat dit zo ook werkt. Kinderen hebben meer mogelijkheden voor andere
contacten.
Daar waar we twijfelen over de plaatsing van een leerling gaan we in gesprek. Ook kan er gebruikt
gemaakt worden van een sociogram waarin leerlingen aan kunnen geven met wie ze bijvoorbeeld graag
willen werken, of willen spelen. Dit hoeven namelijk niet altijd dezelfde leerlingen te zijn.
Heeft u als ouder heel specifieke informatie over uw kind, waarvan u denkt dat de leerkracht het niet
weet, en wat mogelijk wel mee kan spelen bij de afwegingen, laat het de leerkracht dan uiterlijk 11 juni
weten. Het is wel goed om er rekening mee te houden dat er altijd meerdere factoren spelen en dat er
afwegingen gemaakt moeten worden om te komen tot een goede samenstelling. Voor ons is dat een
zorgvuldig proces.
De afgelopen jaren is er geregeld gesproken over de nieuwe organisatie van ons onderwijs, mogelijk dat
hierbij verwachtingen zijn ontstaan die niet passen bij de huidige realiteit. Dat is vervelend en de
geschiedenis kunnen we niet terugdraaien. Wij hopen echter ook dat in de informatievoorziening wel
een beeld is geschetst hoe het er ongeveer uit zou kunnen komen te zien, het werken met heterogene
groepen is daarbij steeds leidend geweest. Het huidige schooljaar wijkt daar nog enigszins vanaf, maar
vanaf volgend schooljaar kunnen we volledig met heterogene groepen, in units, werken.
Onze ervaring leert dat kinderen over het algemeen goed om kunnen gaan met veranderingen. Het is
even spannend, maar kinderen kunnen snel schakelen.
Natuurlijk is het spannend als de groepssamenstelling veranderd, zeker als het anders is dan verwacht,
maar de ervaring leert dat kinderen hier goed mee om kunnen gaan.

Planning verhuizing
Voorbereidingen:
zijn gestart
Opleveringgebouw:
25 juni
Inrichting maatwerk en plaatsing meubilair:
28 juni t/m 16 juli
Kennismaken met het gebouw met de leerlingen (bezoek of digitaal): 28 juni t/m 16 juli
Laatste schooldag voor de leerlingen:
woensdag14 juli
Inpakdagen voor het team:
donderdag 15 juli Inpakdagen: 15 en 16 juli (
Verhuisweek:
eerste week schoolvakantie
Uitpakken, inrichten, oriëntatie:
laatste schoolvakantieweek
Inhoudelijke voorbereiding:
maandag 30 augustus
Dinsdag 31 augustus:
eerste schooldag en opening
Afscheid van teamleden
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van een aantal teamleden.
Paula van Haasteren, leerkracht van groep 5-6 op locatie Noord en José Lohman, leerkracht groep 3-4
op West, gaan met pensioen. José en Paula zijn heel vertrouwde gezichten voor veel ouders en
leerlingen ouders en (oud)leerlingen. Zij zijn, voor dit eerste jaar van De Vaart al jarenlang leerkracht
geweest op De Vosseschans. Nu is het tijd, na deze jaren van enorme inzet, om van hun welverdiende
pensioen te gaan genieten.
Ook nemen we afscheid van Tessa de Vries, leerkracht groep 1-2 op Noord en Janneke Fletterman,
onderwijsassistent op Zuid. Tessa gaat verhuizen en heeft een baan dichter bij haar nieuwe woonplaats
gezocht. Janneke werkt nu nog op twee scholen en krijgt de kans om op haar eerste school
fulltime te kunnen werken. We wensen Tessa en Janneke veel werkplezier bij hun volgende stap.
Triggr kunstweken
De Vaart doet mee aan de !Triggr Kunstweken. Drie groepen zijn namens De Vaart aan de slag gegaan.
Hun kunstwerken worden geëxposeerd in het !Triggr pand aan de Middelweg 5. De opening van de
!Triggr Kunstweken is op zaterdag 17 juni. De openingstijden van de exposities bij stichting !Triggr voor
bezoekers zijn dagelijks maandag tot en met zaterdag 12:00-16:00 uur. Zondag is stichting !Triggr gesloten.

Start aanleg rotonde Ter Aar
Van 7 juni tot en met 2 juli werkt aannemer KWS Infra aan de aanleg van de rotonde op de
kruising Westkanaalweg/Aardamseweg in Ter Aar.
Wat merkt u hiervan?
Tijdens de werkzaamheden is de kruising twee weken afgesloten: van maandag 21 juni tot en met
vrijdag 2 juli. Fietsers en voetgangers kunnen via een veilige afgezette route over de brug heen
wandelen of fietsen. Voor al het andere verkeer (behalve de hulpdiensten) geldt een omleidingsroute.
KWS Infra legt een bypass aan zodat de winkels en bedrijven in het centrum van Ter Aar en
de Westkanaalweg bereikbaar blijven en zij ontvangen u graag. Via deze bypass kunt u van
de Aardamseweg de Westkanaalweg (noordkant) oprijden en andersom.
Blijf op de hoogte via de BouwApp
In deze app leest u de laatste stand van zaken:
• Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.
• Zoek het project: Rotonde Ter Aar
• Voeg het project toe aan uw favorieten. U krijgt een melding als er een update is geplaatst.
Fijn weekend,
Team De Vaart
Data voor de komende weken:
8 juni:

Vergadering Medezeggenschapsraad

15 juni:

Informatieavond voor de ouders van groep 7 over procedure naar Voortgezet
Onderwijs (let op: gewijzigde datum!)

16 juni:

Studiedag ( alle leerlingen vrij)

23 t/m 26 juni

Kamp groepen 8

14 juli:

Laatste schooldag van dit schooljaar

15 en 16 juli:

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

