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Beste ouders en kinderen,
Dinsdag 31 augustus is het dan eindelijk zover en kunnen we de deuren van ons nieuwe schoolgebouw
voor jullie openen! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de lange zomervakantie en net
zoveel zin als wij hebben om in ons prachtig nieuwe gebouw van start te gaan.
De afgelopen weken is er nog hard gewerkt aan zowel het gebouw, het buitenterrein, de inrichting en
het uitpakken van alle verhuisdozen om op tijd startklaar te kunnen zijn. Hoewel nog niet alles klaar is,
zijn de onderwijsruimtes in ieder geval ingericht om de kinderen te kunnen ontvangen.
We snappen dat het voor iedereen spannend is en zullen jullie daarom via deze nieuwsbrief en
aanvullende berichten zo goed mogelijk te informeren. Ook hebben we filmpjes gemaakt, zodat jullie
vast een eerste beeld kunnen krijgen van de toegang tot het gebouw en de verschillende units.
We wensen dat iedereen zich heel snel thuis gaat voelen op onze nieuwe locatie !
Het team van De Vaart

De eerste indruk filmpjes
De filmpjes staan op de website, maar je kunt ze ook direct bekijken door hieronder op de link te
klikken.
We hebben 1 filmpje voor iedereen gemaakt over de toegang tot de school (buitengebied), de andere
filmpjes zijn specifiek gemaakt voor de onder-, midden- en bovenbouw.
Toegang tot de school
Onderbouw De Vaart (let op...eerste seconden zijn weggevallen, dit maakt voor de inhoud niets uit)
Middenbouw De Vaart
Bovenbouw unit 5/6 De Vaart
Bovenbouw unit 7/8 De Vaart

De eerste schooldag
Op dinsdag 31 augustus is de eerste schooldag. De leerlingen van de onder- en middenbouw (groepen 1
t/m 4) worden om 8.30 uur verwacht bij de schoolingang. Op het kleuterplein staan de leerkrachten, de
leerlingen mogen bij hun eigen juf gaan staan. Als ouder kunt u verspreid buiten het hek nog even
blijven kijken totdat de kinderen naar binnen gaan. Na de opening gaan de groepen één voor één met
hun leerkracht naar binnen. De leerkracht kan dan de kinderen wegwijs maken.
Om 9.00 uur worden de leerlingen van de bovenbouw verwacht. Ook hier mogen de leerlingen bij hun
eigen juf gaan staan. De leerkrachten van unit 5-6 staan langs de bloembakken van de sporthalkant en
de leerkrachten van unit 7-8 net voorbij de sportingang. Ook hier houden we een welkomswoordje en
openen we de deuren. Na de opening gaan de groepen één voor één met hun leerkracht naar binnen.
De leerkracht kan dan de kinderen wegwijs maken.

De toegang tot het IKC-terrein
Het IKC-terrein is via de Vosholstraat bereikbaar. Doordat de bouw vertraging heeft opgelopen en er
nog deze week zwaar werkverkeer naar het gebouw toe moest, is de toegangsweg met de daarnaast
gelegen parkeervakken helaas nog niet klaar. Er ligt nu een tijdelijke weg met rijplaten en er is
eenrichtingsverkeer ingesteld.
De gemeente heeft voor een plattegrond gezorgd. Deze ontvangen jullie in een apart bericht. De
gemeente zal ook voor verkeersregelaars zorgen. Kom in ieder geval zoveel mogelijk te voet of op de
fiets.

Kennismakingsbrief
De unitteams sturen alle leerlingen kennismakingsbrief. Willen jullie je kind(eren) deze brief laten lezen
of aan ze voorlezen?

De Vaart ABC
Heel veel praktische informatie hebben we in het De Vaart ABC gezet. Hierin staan bekende gewoontes,
maar ook een aantal nieuwe. Er staan een aantal verwijzingen naar informatie op onze website.

Open dag
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de open dag met de mogelijkheid om in te tekenen voor een
tijdsblok. Binnen dit tijdsblok zijn jullie met jullie gezin van harte welkom voor de bezichtiging van IKC
De Vaart. Jullie zullen worden rondgeleid door je eigen kind(eren).

Waar wordt in de komende periode nog aan gewerkt?
We zijn telefonisch nog niet bereikbaar. U kunt een bericht sturen via Schoudercom. We verwachten dat
dit snel is opgelost, want de aansluitingen zijn geplaatst.
Van de buitenruimte is het verharde gedeelte af en de speeltoestellen zijn geplaatst. De kinderen
kunnen dus lekker gaan bewegen. De inrichting met bomen, struiken en planten volgt nog. Ook de
kippenren moet nog worden geplaatst.
De levering van de bibliotheekkasten heeft vertraging opgelopen. De bibliotheek is dan ook nog niet
ingericht. Wel hebben alle units de beschikking over boekenkisten. Er kan dus in gelezen worden.
De balkons zijn nog leeg en moeten nog worden ingericht. De balkons zijn vooral bedoeld voor buiten en
bewegend leren. In de pauzes maken de leerlingen gebruik van het buitenterrein.
In de sporthal worden volgende week de laatste werkzaamheden verricht. Dat betekent dat er deze
week op dinsdag geen gym is. OP donderdag zullen de gymlessen buiten worden gegeven.

Trakteren
Hoewel we ervaren hebben dat we verjaardagen ook zonder trakteren kunnen vieren, hebben we
gemerkt dat veel ouders en kinderen aan het trakteren blijven hechten. Met ingang van het nieuwe
schooljaar mag er dan ook weer worden getrakteerd. We vragen wel heel dringend om in het kader van

ons gezond schoolbeleid de traktatie zo gezond mogelijk te kiezen en/of in ieder geval klein te
houden. Een aparte leerkrachttraktatie is niet nodig.

Data voor de komende weken:
4 september:
13 september:

open dag
schoolfotograaf voor individuele en groepsfoto’s ( informatie volgt)

