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Beste ouders en kinderen,
En dan zit de eerste schoolweek er al weer op. Vol trots zijn we gestart!
Op dinsdag 31 augustus hing een gezonde spanning op het prachtige plein voor de school. De kinderen
en ouders van de onder- en middenbouw werden als eerste welkom geheten, en daarna de kinderen
van de bovenbouw. De kinderen stonden te trappelen van ongeduld om voor het eerst het gebouw
binnen te gaan.
De eerste reacties waren positief..."wat groot, wat mooi, het ziet er gezellig uit, allemaal nieuwe dingen,
wauw.....". En dan nu na de eerste week, voelen de kinderen en de leerkrachten zich al thuis, ondanks
het feit dat het gebouw nog niet helemaal af is. Ook de werkplaats moet nog verder worden ingericht,
daar staan nog de ingepakte verhuisdozen.
Maar er kan gewoon gewerkt, geleerd en gespeeld worden, je ziet dat kinderen en leerkrachten de
ruimtes in het gebouw in gebruik nemen. Ook in de kring is er voor iedereen plek.
De activiteiten rond het afronden van de bouw gebeuren zoveel mogelijk buiten schooltijd, en als ze
onder schooltijd plaatsvinden dan is dat wel interessant en zorgt het voor bekijks.
Zowel binnen als buiten gaan we onze weg steeds beter vinden, het gebouw heeft veel mooie ruimtes
en ook buiten is op verschillende terreinen van alles te beleven. In de pauzes is er buiten zoveel ruimte
voor de kinderen, ook doordat we per unit naar buiten gaan, en heerst er rust heerst terwijl toch
iedereen in beweging is.
Voor en na school bekijken we samen met de gemeente en handhaving hoe iedereen veilig en prettig
naar en van school kan komen. Daar waar nodig passen we de organisatie aan. Als de toegangsweg
straks klaar is en de bouwcontainers weg zijn gehaald (de verwachting is rond 13 september), kunnen
we een wat bredere evaluatie doen.
We zijn er dus nog niet, maar de eerste ervaringen zijn positief...we liggen op koers! En we zijn weer
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Open dag zaterdag 4 september
En zaterdag zijn jullie als ouders aan de beurt om rondgeleid te worden door de school. Hieronder een
aanwijzingen om iedereen de ruimte te geven:
• Bezoek de school binnen het door u aangegeven tijdsblok.
• Start in de unit van uw oudste kind bij ons ons op De Vaart.
• Gebruik de ingang gebruikt die door uw oudste kind ’s morgens wordt gebruikt.
onder- en middenbouw de schoolingang,
unit 7-8 de sportingang
unit 5-6 de hoofdingang van het IKC De Vaart.
• Jullie kind(eren) treedt op als gids, voor middenbouw en onderbouwkinderen is dat nog wat
lastiger, maar op elke unit zijn een aantal leerkrachten aanwezig.
• Zorg voor doorstroom en geef elkaar de ruimte.
• Aan het eind van het tijdsblok geven we een signaal. Op dat moment moeten jullie het gebouw
verlaten, zodat er ruimte is voor de volgende groep.
• Hou rekening met coronapreventie
We vragen u dringend een gezondheidscheck te doen voordat u naar school komt.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst
Hou rekening met elkaar en geef gelegenheid tot afstand houden.
Zorg ervoor dat doorgangen vrij gehouden worden.
Stap opzij als iemand wil passeren.
Loop aan de rechterkant de trap op.
We wensen jullie allemaal een prettige kennismaking met ons gebouw!
De indeling van ons gebouw
Iedere unit bestaat uit 3 tot 5 basisgroepen. Er zijn twee onderbouwunits, één middenbouwunit op de
eerste verdieping) en twee bovenbouwunits op de tweede verdieping. Voor iedere groep is op de unit
een groepsruimte met een vaste kringopstelling. De unit is verder, afhankelijk van de leeftijd, ingericht
met een grote variatie aan speel-, werk- en leerplekken.
Op de begane grond bevinden zich de twee kinderdagverblijven, het speellokaal voor de kleuters ( ook
in gebruik als BSO-ruimte), de theaterzaal, het centrale hart. Vanuit het centrale hart kunt u een blik in
de sporthal werpen. De ruimtes voor de bibliotheek 0 t/m 6 jaar en de volwassenen moeten nog worden
ingericht.
Op de eerste verdieping is het Centrum Jeugd en gezin, divers werkkamers, de werkplaats, een
vergaderkamer en de directiekamer en een open leerplein (ook gebruikt als BSO-ruimte). Hier bevindt
zich ook de jeugdbibliotheek, ook deze is nog niet ingericht.
Op de tweede verdieping zijn ook aantal werkkamers en een tweede open leerplein.
De units op de verdiepingen hebben alle drie een balkon. Ook deze moeten nog worden ingericht.
Loop ook een rondje over ons buitenterrein. De beplanting van het buitenterrein gaat in het
plantseizoen plaatsvinden. Wel zichtbaar is de plek van de boomgaard, waar ook het kippenhok komt,
en de plek van de moestuin. De kas is wel al geplaatst.
Materialen vanuit de oude gebouwen
Veel schoolmaterialen en meubilair hebben we achtergelaten in de oude gebouwen. Gelukkig hebben
we voor heel veel materialen een nieuwe bestemming gevonden. Deze vrijdag zijn er twee containers
vol gestouwd met materialen voor Township South Africa. Er was een flinke groep ouders aanwezig om
het daarvoor benodigde sjouwwerk te verrichten. Bedankt daarvoor! Volgende week worden de
leerlingsetjes opgehaald door Edukans. We zijn blij dat deze materialen opnieuw gebruikt kunnen
worden. We realiseren ons daarbij wat een bevoorrechte positie we onze leerlingen onderwijs kunnen
bieden!

Fotograaf
Beste ouders,
Maandag 13 september a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen. (individueel+groep)

Kleding advies, zie achtergrond (groen teint). Ieder naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan een reflexie
geven op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen een vervorming geven in de afdruk van
het pasfotovel. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met nat haar op school aankomen.
Achtergrond:

Internet afhandeling:
De afhandeling van de foto's, zal via internet plaats vinden.
Let op! De bestelperiode, zonder portokosten is nu 14 dagen.( voorheen 30 dagen)
We brengen maximaal 2x de foto’s op school. Daarna sturen we de foto’s privé op en worden er dus
portokosten berekend.
Broertjes en zusjes foto’s worden nu niet genomen. In overleg met school en de corona regels van het
moment, zullen we later gaan bepalen of dat georganiseerd kan worden.
Met vriendelijke groet,
De fotografen
Snappet- en chromebookcontract
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 hebben een chromebookcontract mee naar huis gekregen,
vanwege het gebruik van een schooldevice. Wilt u deze samen met uw kind doornemen en getekend
mee terug geven naar school ?
In schoudercom kunt u een foto van uw kind plaatsen.Het is praktisch als ziek- en afwezigheidsmelding
fijn als ziek- en
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.

Data voor de komende weken:
13 september:

schoolfotograaf voor individuele en groepsfoto’s ( informatie volgt)

Bijlagen
Workshop Naailes voor beginners bij Knoop en Zoo in Ter Aar.
Zit jij in Groep 5-8, ben je creatief en wil je leren naaien op een echte naaimachine? Dan is nu je kans
tijdens de workshop Naailes voor beginners op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.15 - 15.45 uur. De
workshop wordt gegeven in kleine groepjes, maximaal 6 kinderen per middag.
De workshop begint op: dinsdag 7 en woensdag 8 september. De kosten zijn €60,- per kind voor 6 lessen
(tijdens de schoolweken) en is inclusief materiaal en gebruik van de naaimachines. Je maakt onder
andere een feestslinger, een tasje, een kookschort met een koksmuts.
Er zijn nog enkele plekken vrij, dus meld je snel aan, vol is vol. Om aan te melden kun je mailen naar:
heidi.snoek@hotmail.com of app naar 06 51-683938
Tot dan!
Heidi Snoek van Knoop en Zoo!
Aardamseweg 24, Ter Aar
Tel.: 06 51-683938
Kinderkerk
Op zondag 12 september is er weer kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. We lezen
een verhaal over Jezus. Ook gaan we een leuk spel maken en we kunnen het spel met elkaar spelen.
Reserveren voor de ouders in de kerk is niet meer noodzakelijk. Er wordt ter plekke geregistreerd. We
zien jullie graag op 12 september om 09:15 uur in de kerk.
Werkgroep kinderkerk
Bericht van Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl

