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De Vaart nieuwsbrief

ziekmeldingen via Schoudercom

8 oktober 2021

Beste ouders en kinderen,
Afgelopen week was er politie in de school aanwezig….om met ons te praten over de verkeerssituatie
rond school. Bij dat gesprek waren ook de gemeente, een verkeersleerkracht en handhaving aanwezig.
Kortom, een serieuze aangelegenheid waarbij duidelijk werd dat ieder het belang ziet van een veilige en
vriendelijke verkeerssituatie rond de school.
Mede dankzij de input van ouders hebben we onderbouwd aan kunnen tonen dat het wenselijk is dat er
zaken aangepast of meer toegelicht worden.
Zo zijn o.a. de volgende vragen gesteld:
Hoe maken we iedereen bewuster van hun eigen gedrag in deze nieuwe omgeving?
Hoe zorgen we dat het parkeren en het gebruik van de Kiss&Ride op correcte wijze plaatsvindt?
Wat moet er aangepast worden bij de oversteekplaatsen?
Hoe zorgen we dat de snelheid beperkt wordt?
Hoe maken we duidelijker dat iedere weggebruiker weet waar te rijden, te fietsen en te lopen?
Welke maatregelen moeten er genomen worden als ongewenst verkeersgedrag aanblijft?
Er wordt vervolgens bekeken welke actie er ondernomen moet worden en wie deze actie oppakt.
Voor ons blijft het vooral een zaak de verkeersituatie onder de aandacht te brengen en monitoren wat
er gebeurt.
De afgelopen week hebben we ook mee kunnen maken wat er gebeurt als er veel autoverkeer is.
Complimenten aan iedereen! Ondanks de drukte en het slechte weer hield nagenoeg iedereen zich aan
de afspraken en bleef het rond school veilig.
De opstoppingen elders in het dorp werden mede veroorzaakt door de afsluiting van de
Vogelenbuurt…en zijn ook gespreksonderwerp bij de gemeente.
Het team van De Vaart

De Kinderboekenweek
Afgelopen donderdag kwamen we voor het eerst met alle kinderen en leerkrachten samen om De
Kinderboekenweek te openen.
474 kinderen en 40 volwassenen dansten mee en zongen het Kinderboekenweek lied, heel bijzonder!
Voor ons een eerste ervaring om met heel de school iets samen te beleven. Het was heerlijk om te
merken dat dit organisatorisch mogelijk is en dat er volop genoten werd van dit samen zijn.
Gemotiveerde lezers vinden we belangrijk. Daarom besteden we deze week uitgebreid aandacht aan de
Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar:

“Worden wat je wil”
Kinderboeken rondom beroepen staan centraal. Van kok tot dokter en van brandweervrouw tot vlogger.
Kinderboeken zijn ideaal om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

In deze week worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij kinderboeken en lezen centraal
staat.
In de school is een beroepenspeurtocht uitgezet, overal hangen posters van kinderboeken en worden
boeken gepromoot. Verschillende vakgebieden worden vanuit het thema kinderboeken aangepast, er
worden zelfs bewegend leren activiteiten rond kinderboeken georganiseerd.
Op donderdagmiddag 14 oktober houden we een leesmarathon met de hele school: De-Vaart-leest!
De kinderen mogen van thuis een lekker kussen/kleed meenemen en hun
lekkerste kleding/wansi.
Ze mogen hun boek meenemen (of lezen lekker in hun schoolleesboek).
De kinderen krijgen die middag een gezonde traktatie.
Op 12 oktober organiseren we een speciale boekenmarkt waarbij boeken te zien
en te koop zijn voor peuters tot 12+.
Iedereen is van harte welkom om deze boekenmarkt te komen bezoeken.
In bijgaande poster meer informatie over deze markt.
Corona
Ondanks de positieve ontwikkelingen moeten we helaas nog aandacht besteden aan dat vervelende
virus. Op school blijven we aandacht besteden aan hygiëne en adviseren wij ook om dit thuis te blijven
doen. Voer een test uit wanneer er klachten zijn en neem contact met de GGD op als blijkt dat de zelf
test positief is. Wij verwachten dan ook dat u uw kind thuishoudt indien deze (ook) positief getest is bij
de GGD.
Inmiddels is het niet meer nodig dat een hele groep in quarantaine hoeft indien er sprake is van een
enkele besmetting. Wij nemen altijd contact op met de GGD om per situatie te bepalen wat nodig is,
zeker als het gaat om meerdere besmettingen.
Om alert te blijven, melden we de ouders van de betreffende unit wel als er een besmette leerling is.
Mocht u bij een vermoeden van besmetting en/of na het afnemen van een zelftest vragen hebben dan
kunt u terecht bij de speciale hulplijn van de GGD: 085-078 28 76 (kies optie 4)
Kamp van Jworxout
Maandag 25 oktober (direct na de herfstvakantie) gaat unit 5/6 de uitdaging aan.
Mocht de activiteit niet buiten door kunnen gaan vanwege het slechte weer dan zal er een alternatief
programma geboden worden in onze sporthal. Sportkleding is dus te allen tijde nodig.
In principe gaan we ervan uit dat de activiteit buiten plaatsvindt, mocht dit niet het geval zijn dan sturen
de leerkrachten van 5/6 zondag 24 oktober een Schoudercombericht.
Regen
Afgelopen week hebben we voor het eerst ervaren wat een fikse
regenbui betekent voor onze nieuwe situatie. Voor ons een mooi
moment om te ervaren hoe ieder hiermee omgaat en wat de
gevolgen zijn m.b.t. de inrichting en het nieuwe gebouw.
Hoe mooi is het dan om te merken dat kinderen eigenaarschap
tonen en zelf oplossing bedenken.
Extra goed voeten vegen, jas eventueel in een tas in de kluis of
over een stoel hangen, deuren goed sluiten…maar ook ontdekken
hoe leuk het is om in de modder te spelen.

Oud schoolmeubilair
Afgelopen week kregen wij een filmpje toegestuurd van Edukans, de organisatie die een groot gedeelte
van ons oude schoolmeubilair opgehaald heeft en naar Sierra Leone heeft verscheept.
Daar werden wij even stil van…..
Hoe blij wij ook zijn met ons nieuwe gebouw en inrichting, het maakt ons ook wel een beetje nederig als
wij zien hoe blij de mensen in Sierra Leone zijn met ons “afgeschreven” meubilair.
Bekijk dit filmpje om te zien hoe zij de komst van “nieuw” materiaal vieren.
Schoolfruit
Het is weer gelukt dit jaar! De Vaart is ingeloot bij EUSchoolfruit. Vanaf 17 november ontvangen we 20 weken gratis
groente en fruit voor alle leerlingen op school.
Om dit allemaal te realiseren is er hulp nodig om het groente en
fruit te wassen/schillen/pellen.
Hiervoor zal volgende week vanuit Schoudercom een bericht
worden gestuurd waarbij iedereen zich kan inschrijven. Per
fruitdag vragen we de hulp van 2 ouders/verzorgers per unit. Velen handen maken licht werk en zo zijn
we dan een half uur tot uurtje bezig. Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u via Schoudercom een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage. Dit verzoek
wordt digitaal aangeleverd en de betaling kan ook digitaal uitgevoerd worden.
Lege batterijen
Ook op De Vaart kunnen lege batterijen ingeleverd worden.
Voor bij de hoofdingang en bij de schoolingang staat een batterijenton waarin lege
batterijen en accu’s ingeleverd kunnen worden. Wij ontvangen hier een vergoeding
voor waarvan we leermiddelen aanschaffen.
Informatiefilmpjes
Als het goed is is door alle units een informatiefilmpje gedeeld via Schoudercom. Hiermee krijgt u een
goed beeld van het onderwijs dat wij geven en hoe een schooldag van uw kind(eren) eruit ziet.
Data voor de komende periode
11 oktober:
12 oktober:
14 oktober:
14 oktober:
15 oktober:
15 oktober:
25 oktober:

Inloopweek groepen 1/2 en 5/6
Boekenmarkt
De Vaart Leest (leesmarathon)
Buitengym i.p.v. binnengym
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start herfstvakantie
Inloopweek groepen 3/4 en 7/8

Bijlagen
•
•

Flyer Vakantiebijbelclub
Proeftraining Hockey

