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Beste ouders en kinderen,
Lekker uitgerust en met goede zin zijn we weer gestart na een welverdiende herfstvakantie.
Welverdiend omdat we een spannende periode achter de rug hebben. De start in het nieuwe gebouw,
kennismaken met nieuwe groepsgenoten en leerkrachten en werken op een iets andere manier.
Fijn te merken dat er vooral positieve geluiden te horen zijn en dat kinderen aangeven zich prettig te
voelen. Er is ruimte om te leren en te spelen, er is ruimte om te bewegen en er is ruimte om jezelf te
zijn.
Inmiddels hebben we twee inloopweken achter de rug waarbij ook ouders (en grootouders) de
gelegenheid namen om de unit van binnen te bekijken, leuk dat er zoveel belangstelling was.
De directie, Marijke en Ruud, organiseren op 10 november om 13.00 uur, een inloopmoment voor
ouders die vragen hebben over zaken die met de school en/of het IKC te maken hebben. Wij nodigen u
uit om dit moment te gebruiken om algemene zaken te bespreken (dus geen persoonlijke vragen m.b.t.
eigen kinderen).
Wij heten u van harte welkom in Het Hart.
Het team van De Vaart
Corona
We zijn in afwachting van de berichtgeving vanuit het kabinet, maar gaan ervan uit dat we toch weer te
maken krijgen met beperkingen en extra alertheid als het gaat om onze gezondheid en
besmettingsgevaar.
Wat de gevolgen voor het onderwijs zijn is nog niet duidelijk, daar willen wij ook niet op vooruitlopen.
We kunnen er wel voor zorgen dat de basisafspraken rond hygiëne en het omgaan met klachten onze
aandacht blijft houden!
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).
Hoe zit het ook alweer?
Op de website staat een ABC voor ouders waarin allerlei praktische snel terug te vinden zijn.
Zo ook het ophalen van kinderen onder schooltijd.
Als u onder schooltijd uw kind wilt ophalen, bijv. voor bezoek aan een arts kunt u gebruik maken van de
hoofdingang van IKC De Vaart (aan de kanaalzijde). In principe zijn alle andere ingangen gesloten.
Vervolgens kunt u naar de unit van uw kind lopen, van belang is dat u dit vooraf aan de leerkracht meldt
(via schoudercom).
Batterijen inzamelen
Wist u dat u gebruikte batterijen in kunt leveren op school? Er staat een ton bij de schoolingang en bij
de hoofdingang.

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.
Bag2School
Op woensdag 10 november doen we weer mee aan de Bag2school actie. Deze
week hebben de kinderen de flyer meegekregen. Het gaat om het inzamelen
goede gebruikte kleding wat geschikt is voor hergebruik. Ook schoenen,
handtassen, riemen, bedengoed en knuffels die geschikt zijn voor hergebruik
kunnen worden ingeleverd. U kunt de materialen in goed afgesloten
vuilniszakken op woensdag 10 november voor 8.30 plaatsen op de stoep bij de
boomstammen aan het begin van het schoolterrein.
De opbrengst gaat naar de ouderraad, zodat er meer middelen zijn om leuke
activiteiten voor onze leerlingen te kunnen organiseren.
Fietsverlichting aan….en ook weer uit
De donkere dagen zijn weer aangebroken, goed moment om extra aandacht aan fietsverlichting te
geven. Belangrijk om te checken of de verlichting op de fiets van uw kind goed werkt.
Iets minder belangrijk, maar wel goed om aan te denken…zet je lichtjes ook weer uit als je op school
bent
.

Kamp van Jworxout (bericht van Judith van Dam)
SAMENWERKEN, DOORZETTEN EN KRACHT
Dit waren die 3 kernwaarden die ze als groep moesten laten zien bij de opdrachten. Na iedere opdracht
was er dan een lintje te verdienen. De groep met de meeste lintjes en snelste tijden had dan gewonnen.
MOOIE ERVARING.
Wat zijn kinderen toch puur, echt en flexibele. Mooi om te zien hoe verschillende kinderen in een
opdracht 1 geheel worden.
Natuurlijk zie je aan het beging van een opdracht frustraties, elkaar de schuld geven als iets niet lukt
enz. Maar hoe verder de opdracht vordert komen ze erachter dat ze elkaar nodig hebben. Het doet er
op dat moment niet toe of je lang of kort bent, snel of langzaam bent enz. Je moet de opdracht met
elkaar doen. Door van een ieder zijn kwaliteit gebruik te maken, samen te werken, als iets niet lukt door
te zetten, elkaars krachten te gebruiken kom je samen veel verder.
De kinderen hebben succes ervaringen beleeft, met elkaar gecommuniceerd, krachten laten zien
waarvan ze zelf niet wisten dat ze dit in zich hadden. Maar er is vooral samengewerkt, doorgezet en
kracht geleverd.
Wat was dit een mooie ervaring en trots dat we zo iets groots met het team van jworxout hebben
neergezet. Bedank toppers. Wij en de kinderen zijn een ervaring rijker.
Basisschool @devaart enorme dank voor deze ervaring. Prachtig team hebben jullie die er naar streven
om iedere kind uniek te laten zijn. En vooral ieder kind in hun kracht te laten staan.
Thema Kleur op school
Dat is (niet) eerlijk
In de lessen van Kleur op school gaan we de komende periode aan de slag met het thema Dat is (niet)
eerlijk! Dit is een thema dat heel mooi aansluit bij de leefwereld van kinderen. Wanneer kinderen naar
school gaan, wordt hun sociale leven doorgaans flink uitgebreid. Het kind moet zijn eigen weg gaan
vinden in de omgang met leeftijdgenoten. De morele ontwikkeling vindt dan ook vooral plaats in de
omgang met leeftijdgenootjes, met name in het spel, bij conflicten, tijdens samenwerking of met
vaardigheden als eerlijk delen.
De vragen die we stellen in de lessen gaan over waarden als eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wat is
eerlijk en wat is niet eerlijk? Wat kun je doen als je iets niet eerlijk vindt? Welke betekenis heeft
rechtvaardigheid voor jou? Wat is de waarde van eerlijk in jouw leven? Moet alles altijd eerlijk of mag
soms iemand worden voorgetrokken? Is een leugentje om bestwil eerlijk? Mag je brood stelen als je
niets te eten hebt? Is de rijkdom eerlijk verdeeld in de wereld? Een rijke schakering van vragen over
dingen die in het alledaagse leven dichtbij en ver weg een rol kunnen spelen.
De volgende thema’s komen, afhankelijk van een aangepast aan de leeftijd, aan bod:
Eerlijk versus leugen.
Eerlijk zijn betekent dat je oprecht bent en waarheidsgetrouw tegenover de ander en tegenover jezelf.
Als je liegt, doe je de waarheid geweld aan. Anderen krijgen dan waarschijnlijk een onjuist beeld van jou
of van een situatie. Als je eerlijk bent, ben je ook te vertrouwen. Maar ja, soms wil je de dingen gewoon
wat mooier laten voorkomen dan ze zijn. Is een leugentje om bestwil voor jou of voor de ander dan zo
erg?
Rechtvaardigheid
Er is nogal wat onrecht in de wereld, op allerlei niveaus. Van wereldproblematiek tot buitenspelen, van
racisme tot schending van kinderrechten. Op allerlei gebied is er onrecht. Hoe kunnen we omgaan met
situaties die niet eerlijk zijn en waarbij er toch kinderen zijn van wie het rechtvaardigheidsgevoel geraakt
wordt?
Voor je mening uitkomen

Het is voor een kind lang niet altijd gemakkelijk om eerlijk te zijn. Wat als jij de enige bent in een groep
die een afwijkende mening heeft? Durf je dan voor je mening uit te komen? Straks keert de groep zich
tegen jou, of vinden ze je een watje als jij hardop zegt dat je geen snoep wilt stelen in de buurtsuper of
het opneemt voor een klasgenoot waartegen de hele groep zich keert. Groepsdruk maakt het voor
kinderen moeilijk om vast te houden aan hun eerlijkheid.
Al in de basisschoolleeftijd zijn er talloze momenten om het met kinderen te hebben over wanneer
eerlijk zijn moeilijk is en wat je in bepaalde situaties kunt doen. Juist in deze fase kunnen kinderen veel
ervaren en leren over normen en waarden.
Data voor de komende periode
1 november
5-12 november
10 november
10 november
15 november

Algemene ledenvergadering Ouderraad (zie Schoudercom)
Week van de mediawijsheid
Techniek driedaagse unit 7/8
Inlevermoment Bag2School
Studiedag, alle leerlingen vrij

Bijlagen
Bericht vanuit de gemeente Nieuwkoop
Start sloop oude basisscholen
VSM Sloopwerken start begin november met de sloop van de drie oude basisscholen, de Fontein, Het
Kompas en De Vosseschans, in Ter Aar. De leerlingen zĳn inmiddels verhuisd naar IKC De Vaart. De
oude schoolgebouwen staan nu leeg.
Wat gaat er gebeuren?
De aannemer begint met de sloop van De Vosseschans. Eind oktober start de voorbereiding, de
aannemer plaatst hekken en voert materiaal aan. Op het trapveldje aan het Meester Jonkerpad komt
een (grond)depot, dit wordt afgesloten met hekken. In het gebouw wordt asbest weggehaald. Daarna
start de daadwerkelijke sloop. Alles op het schoolterrein wordt weggehaald, ook het groen en de
bestrating. Het groen naast de school in de groenstrook langs de Dr. Albert Schweitzerstraat gaat ook
weg. Op het trapveldje aan het Meester Jonkerpad komt een (grond)depot, dit wordt afgesloten met
hekken. Tijdens de werkzaamheden is het voetpad van het Meester Jonkerpad afgesloten, omlopen kan
via het voetgangersbruggetje richting Blaarkop.
De route voor het bouwverkeer loop via de Vierambachtsstraat en de Aardamseweg het dorp uit. Met
de aannemer is afgesproken dat zij stapvoets rijden in de dorpskern.
Woningbouw op locatie van de scholen
Op de plek van deze scholen komen verschillende koopwoningen, variërend in prĳsklasse,
huurwoningen en een Futurahuis. Ter voorbereiding op de woningbouw legt aannemer Van Ingen
tijdens de sloopperiode alvast de riolering en de strook voor kabels en leidingen aan. Ook wordt er een
bodemonderzoek uitgevoerd.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het voetpad langs de Dr.Albert Schweitzerstraat en
Vierambachtsstraat aan de kant van de school gedeeltelijk afgesloten.

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

