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ziekmeldingen via Schoudercom

24september 2021
Beste ouders en kinderen,
Komende week vinden de startgesprekken plaats, een
moment waarop u en uw kinderen in gesprek gaan met
de leerkracht(en), maar ook een moment om het
gebouw weer aan de binnenkant te bekijken. Het wordt
steeds sfeervoller. Nagenoeg alle verlichting is
geplaatst, de bibliotheekinrichting vordert gestaag en
in de units is steeds meer te zien dat er gespeeld en
gewerkt wordt.
De eerste informatiefilmpjes worden al gemaakt en
geven een goed beeld hoe een dag op De Vaart er in de
verschillende units uitziet.
Deze filmpjes worden alleen via Schoudercom gedeeld en verder niet openbaar gemaakt.
Het team van De Vaart
Begin van de dag
Het ritme van de start van een schooldag zit er bij de meeste kinderen (en ouders) al aardig in. De rit
naar school, het vinden van een parkeerplekje voor de fiets, het wandelen naar de unit en het vinden
van je kluisje zit al aardig in het systeem.
Hoe fijn is het dat nagenoeg alle kinderen tussen 8.20 en 8.30 uur aanwezig zijn op de unit, zodat we
dan ook echt om 8.30 uur kunnen beginnen met het programma van de dag.
Voor een enkeling is het nog lastig om op tijd op school te zijn, misschien toch iets eerder vertrekken
van huis of de wekker vijf minuutjes eerder zetten…
Voor het kind zelf is het vooral minder prettig als zij als laatste de unit opkomen terwijl de rest al van
start is gegaan.

Kiss+Ride
De verkeerssituatie voor de school wordt steeds duidelijker, met wat kleine
aanpassingen is het al rustiger en veiliger geworden. Samen met de
gemeente bekijken we welke aanpassingen nog structureel doorgevoerd
kunnen worden.
Wat gebleken is is dat het gedrag van de verkeersdeelnemers voor het
grootste deel bepalend is voor de verkeerssituatie. Wij zien dat het overgrote
deel van de kinderen te voet of met de fiets gebracht worden. We zien dat er
steeds meer gelopen wordt in de fietsenstalling, i.p.v. gefietst.
Wat nog een punt van aandacht is zijn de parkeervakken en de Kiss+Ride
zone.
De Kiss+Ride zone (aangegeven met een bord) is specifiek bedoeld voor het
uit laten stappen van kinderen en is geen parkeergelegenheid.
Gebruik de parkeerplekken (bij de toegang van de Beverlanderhof en langs de tennisbanen) als u uw
kind(eren) naar school wilt brengen.

Kinderboekenweek
Hoewel De Kinderboekenweek pas op 6 oktober start willen we toch alvast
melden dat we op 12 oktober een speciale boekenmarkt organiseren waarbij
boeken te zien en te koop zijn voor peuter tot 12+.
Iedereen is van harte welkom om deze boekenmarkt te komen bezoeken.
In bijgaande poster meer informatie over deze markt.
Ook fijn om te merken dat de bibliotheek bijna klaar is…nog meer leesplezier!
Inloop unit
Vanuit de enquête die vorig schooljaar is gehouden rond
communicatie is o.a. gebleken dat er grote behoefte is aan contact en
betrokkenheid op wat er in school gebeurt.
Daarom introduceren we inloopweken, kinderen kunnen in die week
hun ouder(s) laten zien wat er in de unit gebeurt.
In de kalender van Schoudercom staat aangekondigd wanneer en
welke unit een inloopweek heeft.
Van 11 t/m 15 oktober hebben kinderen van de groepen 1/2 en 5/6 hun inloopweek.
Van 25 t/m 29 oktober vindt de inloopweek voor de groepen 3/4 en 7/8 plaats.
De inloop is direct na schooltijd, van 14.00 tot 14.30 uur.
Schoudercom
De leerkrachten proberen minimaal één keer per twee weken een blog te plaatsen op Schoudercom, zo
wordt u betrokken bij wat er in de units gedaan wordt.
Wilt u instellingen aanpassen in Schoudercom dan kan dat, klik hiervoor rechtsboven op de drie
streepjes en kies voor gegevens. Uk kunt dan bijvoorbeeld bepalen wanneer u berichten wilt ontvangen
en u kunt de kalender koppelen aan uw persoonlijke digitale agenda.
Data voor de komende weken:
27-29 september:
29 september:
30 september:
11 oktober:
15 oktober:
15 oktober:
25 oktober:

Startgesprekken groepen 1 t/m 7
Kamp Jworxout voor unit 5/6
Kamp Jworxout voor unit 7/8
Inloopweek groepen 1/2 en 5/6
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
Start herfstvakantie
Inloopweek groepen 3/4 en 7/8

Bijlagen
•
•
•
•
•

Kinderboekenmarkt
Sport & fun run
Trendsport
CJG
Brief bestuur WIJ de Venen m.b.t. lerarentekort en vervanging (apart toegevoegd als bijlage)

v

Boekenmarkt
Dinsdag 12 oktober
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Unit 7/8 (2e verdieping)
U komt toch ook!
(liefst 1 ouder/begeleider per leerling)

Lezen en voorlezen helpt mee aan de
ontwikkeling van iedereen!
Geloof in leesplezier!
In samenwerking met boekhandel Haasbeek Herenhof stellen
we boeken in de leeftijdscategorie peuter tot 12+ tentoon, u
kunt deze inkijken, evt. bestellen en contant of per pin betalen.

Trendsport
Kennismaken met trendsporten? Nu kan het! Speciaal voor de jeugd.
Kom je meedoen aan: kanjam, crossboccia, voetvolleybal of slacklinen? Weet je niet wat het is? Kom het
eens meemaken. Stichting !Triggr werkt hierin samen met Jeugd en Jongerenwerk van de Gemeente
Nieuwkoop.
Waar? Op donderdagen van 17-18 uur bij de skatebaan in Ter Aar!
Vanaf 23 september 6 donderdagen achter elkaar. Hoe leuk!
Programma:
23-9-21 Voetvolleybal
30-9-21 Slacklinen
7-10-21 Crossboccia
14-10-21 Kan Jam
21-10-21 Volleybal
28-10-21 Crossboccia
Alle jeugd is welkom om mee te doen.
Gratis.
Wat is Kan Jam? https://www.youtube.com/watch?v=tm7faM0-iKQ
Wat kan je met Slacklinen doen? https://www.youtube.com/watch?v=p1TkKGPe1Bs
Wat is crossboccia dan? https://nl.wikihow.com/Boccia-spelen
Aanmelden
info@triggr.nu
06-23071268
jong@nieuwkoop.nl
06-25777558
Dit is een samenwerking van stichting !Triggr – cultureel centrum – Volksuniversiteit Ter Aar en Jeugd en
Jongerenwerk van de gemeente Nieuwkoop
Mede mogelijk gemaakt door de Summergames – Min VWS – Krajicek Foundation – Johan Cruyff Foundation
Stichting !Triggr – Middelweg 5 – 2461 CB Ter Aar – gemeente Nieuwkoop – www.triggr.nu – info@triggr.nu –
06-23071268

