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Beste ouders en kinderen,
Wat een geweldige opkomst bij de boekenmarkt op onze
tweede verdieping afgelopen dinsdag. Fijn om te merken dat
zoveel kinderen en ouders gemotiveerd zijn om boeken te
kopen. (Voor)lezen levert mooie leesavonturen op. Keuze in
boeken is er genoeg, voor ieder kind is een passend boek te
vinden.
Fijn, om met elkaar tijd voor lezen maken.
Afgelopen donderdag hielden we onze leesmarathon:
De-Vaart- leest !
Rond het thema “worden wat je wil” werden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kwamen
op woensdag verschillende (groot)ouders naar unit 3/4 om te vertellen en voor te lezen over hun
beroep. Van kraamverzorgster tot duiker en van verwarmingsmonteur tot uitvaartverzorgster.
In de onderbouw zijn verschillende hoeken ingericht waarin kinderen kennis konden maken met
verschillende beroepen, zoals een kappershoek, de dierenwinkel en groentewinkel.
Een geslaagde Kinderboekenweek, nu veel leestijd in de herfstvakantie!
Het team van De Vaart
Corona
Vorige week hebben we u al geïnformeerd over de nieuw richtlijnen bij besmetting. Helaas hadden we
deze week te maken met een enkele besmetting in unit 3-4. De ouders van deze unit zijn daarvan direct
op de hoogte gesteld. Op advies van de GGD hoefde de groep niet in quarantaine. Wel doet de GGD het
dringende verzoek om te testen bij klachten.
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)
Sintcommissie
Hulp gezocht voor inpakavond 3 november!
Op 3 november om 19.30 houden wij als werkgroep Sint een inpakavond op De vaart.
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s/oma’s en iedereen die een handje willen helpen met het
inpakken van de cadeaus voor 3 december. Met vele handjes zijn we zo klaar!!
Gezellig als je komt, neem een schaar en plakband mee.
Koffie en thee wordt geregeld :)
Zet je hem alvast op de kalender??
Graag tot 3 november, verdere informatie volgt nog via Schoudercom.

Allergiecommissie
De voedselallergieën en voedselbeperkingen van de kinderen worden door een commissie verzameld.
De commissie bestaat uit Petra Pieterse (2 kinderen, Lieke 5/6A & Sven 7/8E) en Femke de Wit-van
Wieringen (2 kinderen, Jack 1/2C & Peet 3/4D).
Doel van de commissie is
a.) om de allergieën te registreren na melding van de juffen/meesters
b.) ervoor te zorgen dat bij schoolactiviteiten naar een alternatief hapje/drankje wordt gezocht indien
nodig.
Voedingsallergieën-/beperkingen graag melden bij de betreffende juf of meester en overige vragen
kunnen gesteld worden per e-mail via Schoudercom --> Allergiecommissie.
Gelegenheidskoor
Hou je van zingen!
Kom dan mee repeteren met het gelegenheidskoor onder leiding van Helma Zevenhoven voor de
kerstviering van 24 december in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen.
We zullen wekelijks oefenen van 14.00 uur tot 15.15 uur in basisschool De Vaart.
Voor vragen en aanmelding app naar 06-19716030 (Antoinet)
Heb je zin om mee te doen kom dan dondermiddag 28 oktober om 14.00 uur naar de tweede verdieping
op het open leerplein van de bovenbouw.
Kamp van Jworxout (herhaling)
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.

Data voor de komende periode
15 oktober:
15 oktober:

Studiedag, alle leerlingen vrij
Start herfstvakantie

25 oktober:
15 november

Inloopweek na schooltijd voor de ouders van de groepen 3/4 en 7/8
Studiedag, alle leerlingen vrij

Bijlagen
45 meter lange jungle stormbaan tijdens de Sport & Fun Run bij Jworxout!
Ben jij de Tarzan of Jane die zich staande weet te houden in een 45 meter lange jungle?
Videoboodschap van Judith van Jworxout
Kom jij het op proberen of ga jij met het gezin of met een vriendengroep dé uitdaging aan voor het
goede doel? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Op vrijdag 22 oktober 2021 organiseren wij, Jworxout, YOFI en Oefentherapie voor Kinderen, een
sportieve obstacle run. Dit event, inclusief maar liefst drie verschillende area’s (workout, shopping,
relaxing), zal plaatsvinden op het Jworxout terrein (Altiorplein 1) in Langeraar.
Ouders en kinderen (t/m 14 jaar)
--van 10:00 – 13:00 uur
--> ongeveer 3 tot 5 kilometer
Volwassenen (vanaf 15 jaar)
--> van 14:00 – 17:00 uur
--> ongeveer 8 tot 10 kilometer
Voor jong en oud dus! Daarnaast zullen er de gehele dag goede doelen en lokale ondernemers met
marktkraampjes staan. Dus ook opa’s, oma’s, vrienden en familie zijn welkom om te komen kijken en
ondertussen een versnapering of drankje te nemen. Op een feestelijke manier werken aan je
gezondheid, inclusief goede doelen en lokale ondernemers steunen. Yeah!
De inschrijfkosten voor de Sport & Fun Run bedragen €5,- euro per persoon, waarvan maar liefst 50%
naar het goede doel gaat! Hoe gaaf is dat?! Durf jij de uitdaging aan? Geef je dan snel op via de
volgende link:https://www.paynplan.nl/booking/p/27524
Groetjes team jworxout

Kinderkerk
Op zondag 24 oktober is er weer kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. Het is
oogstdankviering. Wat zou oogstdankviering betekenen?
Je kunt het vast wel bedenken. We gaan in ieder geval iets maken wat nog gaat groeien! Om mee
naar huis te nemen en voor de parochianen in de kerk.
We zien jullie graag op 24 oktober om 09:15 uur in de kerk. Iedereen die op de basisschool zit en
jongere broertjes/zusjes zijn allemaal welkom.

Zwemmen
Met baby’s en peuters

Gezonde, goed groeiende baby’s kun
je al aan water laten wennen als ze 8
weken oud zijn.
De meeste kleine kinderen vinden het
heerlijk om in het water te zijn.
Zwemmen is goed voor de
bewegingsontwikkeling van je kind.

In de meeste zwembaden worden speciale baby- en peuterzwemlessen gegeven, zo kan je
kindje spelenderwijs vertrouwd raken met het water.
•

Let tijdens het zwemmen goed op of je baby het niet te koud krijgt. Dit kun je
merken aan het blauw worden van de lipjes. Voor de meeste baby’s is een half uur
zwemmen voldoende.

•

Twijfel je of zwemmen geschikt is voor jouw baby of peuter? overleg dit op het
consultatiebureau of met de huisarts.
- Kinderen met koorts, een oorontsteking of loopoor kunnen beter niet gaan
zwemmen.

•

Veiligheid
- Houd tijdens het zwemmen altijd je kindje vast, ook bij gebruik van een
zwemband.
- Check het juiste gebruik van een zwemband en gebruik deze alleen in
water waar je kindje niet met je voetjes bij de grond kan.
- Doe je peuter altijd zwemvleugels aan, ook in ondiep water.

Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjgnieuwkoop.nl

ZWEMMEN
Voor kinderen op de basisschool

Vanaf 4 of 5 jaar zijn
kinderen zo ver dat ze
kunnen leren zwemmen.
Tijdens zwemles leren
kinderen voor de ABCdiploma’s.

In allerlei zwembaden en door verschillende organisaties wordt zwemles
aangeboden.
•

Waarom is zwemles belangrijk?
- zwemtechniek aanleren
- vertrouwd raken met water
- overleven in het water.

•

Let altijd op de veiligheid. Ook nog bij kinderen die een diploma
hebben. Ook een kind dat niet vaak zwemt of zwemmen in
zwemwater met een stroming of golven, kan gevaarlijk zijn.

•

Kun je geen zwemles betalen?
- neem contact op met de gemeente om te informeren naar de
mogelijkheden, wanneer het lesgeld te hoog is
- of kijk hier of hier om te zien of je financiële hulp kunt krijgen.

Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjgnieuwkoop.nl

Voor meer informatie: www.cjghm.nl/thema

