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De Vaart nieuwsbrief

ziekmeldingen via Schoudercom

10 september 2021
Beste ouders en kinderen,
Wat hebben wij, als team, genoten van de open dag.
Het overgrote deel van de gezinnen heeft onze nieuwe school bezocht en de reacties waren positief.
Wij kregen veel geluiden dat ieder vooral verrast was, over het kleinschalige ondanks de grootte, de
sfeer op de units, de buitenruimte….veel vooroordelen verdwenen als sneeuw voor de zon.
Een goede eerste indruk is belangrijk, aan ons allemaal de taak om dit vast te houden!
We voelen ons steeds meer thuis, ondanks het feit dat er nog druk gewerkt wordt om ook de laatste
puntjes op de i te krijgen. Er heerst rust in de school. Kinderen kennen de weg, beginnen te wennen aan
de nieuwe groepsgenootjes, leerkrachten en afspraken. Ze genieten vooral van al het nieuwe, de
verschillende werk- en speelplekken en de ruimte die ze hebben om verantwoordelijkheid te tonen.
Het team van De Vaart
Communicatie en bereikbaarheid
Wanneer u contact zoekt met de school dan kunt u daarvoor Schoudercom gebruiken. Dit is de meest
gebruikelijke en makkelijke manier om met personeel, directie, OR, MR in contact te komen.
Daarnaast zijn wij voor dringende gevallen ook telefonisch bereikbaar op 0172-602939.
Afwezigheids- en ziekmeldingen worden ook bij voorkeur doorgegeven via Schoudercom. Wanneer u
linksboven in Schoudercom op de drie strepen (menu) klikt staat bovenaan de optie
“Afwezigheidsmelding”.
Indien u uw kind onder schooltijd op komt halen of iets moet brengen dan kan dat altijd via de
hoofdingang. Er is en de meeste gevallen wel iemand in Het Hart aanwezig om u verder te helpen.
Op de website vindt u te allen tijde de nieuwsbrieven, Het ABC voor ouders, roosters en andere
praktische zaken.
Fietsenstalling
Fijn dat er zoveel kinderen op de fiets komen, de meesten weten inmiddels waar zij hun fiets kunnen
parkeren.
Tussen de fietsbeugels kunnen twee fietsen geplaatst worden, dus het is verstandig om de fiets tegen
een beugel te plaatsen.
De gele beugels zijn bestemd voor de onderbouw (1/2), ook ouders en personeel kan hier de fiets
parkeren.
De rode beugels zijn voor de middenbouw (3/4), de zwarte voor 5/6 en de grijze voor 7/8.
Bakfietsen kunnen aan de rechterkant bij de boomstammen geparkeerd worden.
Het is niet de bedoeling dat er gefietst wordt in de fietsenstalling, dus graag bij de stoep afstappen en
lopend op zoek gaan naar een plekje.

Verkeerssituatie
Samen met de gemeente en politie willen we ervoor zorgen dat de verkeerssituatie rond de school veilig
blijft, maar dat kan niet zonder de medewerking van ouders en kinderen.
Wij merken ook dat heel veel ouders ervoor kiezen om lopend of op de fiets te komen, heel fijn!
Het autoverkeer ondervindt nog hinder van de werkzaamheden, dat geeft soms vervelende situaties op
de plekken waar het fiets- en voetverkeer samenkomt met het autoverkeer.
De afgelopen twee weken hebben we nog te maken gehad met een aangepaste route omdat de
toegangsweg via De Beverlanderhof nog aangepast werd.
Vanaf maandag 13 september is de school “normaal” bereikbaar.
Dat betekent weer een kleine aanpassing waar we met elkaar rekening mee dienen te houden.
Auto’s kunnen vanaf dat moment twee rijrichtingen gebruiken als zij via De Beverlanderhof de school
benaderen.
LET OP….het is niet toegestaan om met de auto, via De Westkanaalweg, de school te benaderen!
Dit is éénrichtingsverkeer en mag alleen gebruikt worden door autoverkeer dat via De Beverlanderhof
de school passeert.
Het autoverkeer dat via De Beverlanderhof de “Kiss & Ride” route volgt kan vanaf maandag linksaf slaan
op de hoek waar het voetgangers-, fiets en autoverkeer samenkomen (terug naar De Beverlanderhof) en
via de wijk de weg te vervolgen. Dit heeft de voorkeur boven het rechtsafslaan en gebruik te maken van
de fietsstraat (waar de auto te gast is). Mogelijk dat hier nog een tijdelijk inrijverbod komt gedurende
een kwartier voor en na school.
Er ontstaan nu opstoppingen en soms gevaarlijke
situaties als auto’s, voetgangers en fietsers hier
samenkomen.
Met gemeente en politie wordt nog nagedacht over
een permanente oplossing.

Kijkje bij de gym
Sinds afgelopen week maken we gebruik van de nieuwe sporthal, na wat opstartproblemen kan hier nu
volop bewogen worden. Beweegpartner verzorgt bij ons het bewegingsonderwijs en biedt uitdagende
en gevarieerde bewegingslessen.
Er is een tribune, ook vanuit het hart is te zien wat de kinderen zoal aan het doen zijn.
Leuk als u een kijkje komt nemen, u bent van harte welkom.
Vriendelijk verzoek om geen aandacht te vragen van de kinderen, zij hebben deze volop nodig bij het
bewegen.
Data voor de komende weken:
13 september:
14 september:
21 september:

schoolfotograaf voor individuele en groepsfoto’s
MR vergadering in vergaderruimte op eerste verdieping
OR vergadering in vergaderruimte op eerste verdieping

Bijlagen
Bericht Ouderraad
Dit jaar doet de Ouderraad mee met de sponsoractie van de Jumbo in Nieuwkoop.
Tot en met 17 oktober ontvang je bij aankoop van 15 euro aan boodschappen en
bij speciaal geselecteerde actieproducten een sponsorvoucher met een unieke
code. Door de code te activeren op www.jumbonieuwkoop.nl/doneer, kun je de
waarde van de sponsorvoucher doneren aan Ouderraad De Vaart. Extra inkomsten
door deze sponsoractie zorgen direct voor een uitbreiding of extra activiteit voor
alle leerlingen van Basisschool De Vaart in Ter Aar. Leuk om te zien dat de eerste
donaties al gedaan zijn, namens de Ouderraad bedankt!

Jeugd en jongerenwerk Nieuwkoop
Als extra bijlage bij dit Schoudercombericht treft u de nieuwsbrief aan van jeugd en
jongerenwerk Nieuwkoop.

TAVV Peantus balspellen
Als extra bijlage bij de Schoudercombericht treft u een flyer van TAVV aan

