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Beste ouders en leerlingen,
We gaan de laatste week in van het schooljaar. Een korte week, die
wellicht ook gemengde gevoelens oproept. Het betekent namelijk
ook de laatste week in de vertrouwde schoolgebouwen. Loop gerust
na schooltijd ter afscheid nog een keer door de bekende omgeving.
Afscheid nemen betekent loslaten, en dat zal, heel begrijpelijk, niet
voor iedereen gemakkelijk zijn. Je weet wat je achterlaat, maar (nog)
niet (helemaal) wat je ervoor terug krijgt. Maar weet dat er een
prachtig nieuw gebouw op ons staat te wachten. Een gebouw waarin
we ons als De Vaart verder kunnen ontwikkelen. We bouwen voort
op wat er was en hebben er alle vertrouwen in dat IKC De Vaart een
fijne plek gaat zijn om samen te spelen, te leren en te ontwikkelen.
Afgelopen week was het zwembaduitje voor de groepen 5 t/m 7. Ook dit uitje werd een succes. Bedankt
ouderraad, werkgroep en begeleiders. Jullie hebben dit met jullie inzet mogelijk gemaakt.
Ook het kennismaken met de nieuwe groepen was deze week een bijzonder moment. Vanuit de
vertrouwde groep maakten de kinderen kennis met hun nieuwe groep. Het lijkt erop dat er een nieuw
Vaartritueel is ontstaan. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt de tijd genomen om
verder met elkaar kennis te maken.
Volgende week staan de afscheidsavonden voor de groepen 8 op het programma. Dit jaar nog vanuit de
vertrouwde traditie: een filmavond voor de groepen 8 van locatie Noord en een musicalavond voor de
groepen 8 van locatie Zuid. Volgend schooljaar zal daar verdere afstemming in plaatsvinden.
Afsluiting
De afgelopen weken is er hard gewerkt om magazijnen, kasten, en algemene ruimtes verhuisklaar te
maken. De planken raken leeg en de verhuisdozen stapelen zich op. Maandag worden de
bibliotheekboeken opgehaald. Deze krijgen na de vakantie een plek in de bibliotheek in ons nieuwe
gebouw. Volgende week donderdag en vrijdag zijn de lokalen aan de beurt.
Ondertussen zijn de kinderen zijn lekker aan de slag te gaan om hun handtekening achter te laten op de
schoolmuren. Het ziet er al vrolijk uit. Deze handtekeningen worden in ieder geval op foto’s vastgelegd
en krijgt u te zien.
Woensdag zwaaien we elkaar uit.
Woensdag regelt de ouderraad ouderraad nog een lekkere verrassing voor alle kinderen. Aan het einde
van de schooldag gaan we buiten met elkaar aftellen. Ieder vanaf de eigen locatie. Kinderen mogen
deze dag een (zelfgemaakt) instrument of een vlaggetje of een lintje meenemen. Na het aftellen laten
we ons horen en zwaaien elkaar uit.
Het is de bedoeling dat een drone dit alles op beeld vastlegt. Het laatste shot zal bij het nieuwe gebouw
zijn, waar Ruud en Marijke aanwezig zijn. Op dat moment wordt het nieuwe gebouw overgedragen aan
de beheersstichting. Oud en nieuw gaan vlekkeloos in elkaar over.

Afscheid van groep 8
Voor de groepen 8 zijn aparte uitzwaaimomenten georganiseerd. Zij verlaten de basisschool en zijn klaar
voor een nieuwe start. Met een rugzak gevuld met kennis en vaardigheden maken zij de overstap naar
het Voortgezet Onderwijs. Veel leerlingen hebben afgelopen woensdagmiddag kennis gemaakt met hun
nieuwe groep. Ze zijn er klaar voor. Wij wensen hen veel succes en hopen dat wat ze geleerd hebben op
de basisschool aan vaardigheden zoals: samenwerken, zelfvertrouwen, trots zijn op je zelf,
eigenaarschap tonen, omgaan met teleurstelling, doorzetten, vasthouden en verder ontwikkelen.
Groep 8 laat zien wie je bent en wat je kunt. Wij zijn trots op hoe jullie je bereikt hebben. Veel succes en
laat nog eens wat van je horen!
‘Lezen is reizen terwijl je op dezelfde plek blijft.’
De zomervakantie staat voor de deur. Een heerlijk moment om tot rust te komen en even te genieten
van het ‘niet moeten’. Graag geven wij u de ultieme ontspantip voor u en uw kind: lees een boek! De
perfecte manier om op reis te gaan terwijl je misschien thuis blijft en het onmogelijke mogelijk te
maken. Behalve dat je enorm kunt genieten van een boek, is het ook erg belangrijk voor uw kind om ook
in de zomervakantie te blijven lezen. Door dagelijks even te lezen, kan een zomerdip voorkomen
worden. U kunt dit jaar de bibliotheek app weer downloaden en zo gebruik maken van tientallen leesen luisterboeken, zelfs als u geen lid bent. Voor meer informatie kunt u de volgende link openen:
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb/verderlezen.html

Lekker lezen deze zomer? |
online Bibliotheek
Bij de online Bibliotheek vind je ook deze
zomer de mooiste e-books en luisterboeken.
www.onlinebibliotheek.nl

Behalve de vakantiebieb is er ook een leuke leesactie van de Bibliotheek van Ter Aar in samenwerking
met school! Hier kunt u meer over lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit is absoluut de moeite
waard! Voor iedere unit is er een Zomerleesuitdaging met een leuke winactie!
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de zwerfboekenkasten door heel Nederland of lekker naar de
boekhandel gaan. En hoe leuk is het om met vriendjes een boek te ruilen? Kinderen doen dit op school
vaak ook, zij geven elkaar de beste tips! Wij wensen jullie veel (lees)plezier in de zomervakantie!
In de bijlage staan de winacties voor de kinderen.
Ons nieuwe gebouw
We hadden graag voor de zomervakantie de leerlingen kennis laten maken met ons nieuwe gebouw.
Het is namelijk prachtig, mooie lichte ruimtes, voor iedere unit een eigen plek in het gebouw met
basisruimtes voor iedere groep. Het centrale hart en de vides rondom het trappenhuis zorgen voor de
verbinding. Helaas wordt het gebouw daarvoor te laat opgeleverd. Dat betekent dat we gaan filmen en
deze beelden zullen delen, zodat iedereen toch vast een indruk krijgt.
Na de oplevering gaat er nog flink gewerkt worden in het gebouw om het verder in te richten. In de
laatste vakantieweek zullen we opnieuw filmbeelden maken, zodat de kinderen zien waar ze
bijvoorbeeld naar binnen moeten, de trap op gaan enz.
Ook ontvangt u in de laatste week de startinformatie voor het nieuwe schooljaar.
De eerste schooldag
Op dinsdag 31 augustus start het nieuwe schooljaar. De leerlingen van de units 1-2 en 3-4 worden om
8.30 uur verwacht. Zij worden buiten door hun leerkracht opgewacht en gaan met hun leerkracht mee

naar binnen. De leerlingen van de units 5-6 en 7-8 worden om 9.00 uur verwacht. Ook zij gaan met hun
leerkracht mee naar binnen.
Kleuters die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan maken dinsdag na schooltijd kennis. Zo
kunnen zij woensdag aan een rustige schoolstart beleven.
Open school voor de ouders
Natuurlijk bent u als ouder ook benieuwd hoe IKC De Vaart er van binnen uitziet en hoe het voelt. We
houden daarom op zaterdag 3 september open school voor ouders. Op deze dag kunt u met uw gezin
de school bezoeken. Uw kinderen zijn dan inmiddels bekend met het gebouw en kunnen u rondleiden.
We gaan dit in blokken van een uur organiseren, zodat u de tijd en ruimte heeft om het gebouw te
verkennen. U kunt daarvoor in de laatste week van de vakantie of de eerste schoolweek via
schoudercom intekenen. U ontvangt daarover nog bericht.

Fijn weekend,
Team De Vaart
Data voor de komende weken:
12 en 13 juli:

afscheidsavonden voor de groepen 8 en hun ouders

13 juli:

buiten gymlessen bij TAVV

14 juli:

laatste schooldag van dit schooljaar

15 en 16 juli:

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

Zomervakantie:

verhuizen

30 augustus:
31 augustus:

alle leerlingen nog vrij, inhoudelijke voorbereiding op de schoolstart voor
teamleden
eerste schooldag in ons nieuwe gebouw!

3 september:

Open school voor ouders

Bijlagen

•
•
•
•

Zomerleesuitdaging unit 1-2
Zomerleesuitdaging unit 3-4
Zomerleesuitdaging unit 5-6
Zomerleesuitdaging unit 7-8

