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Beste ouders en kinderen,
Afgelopen maandag hebben wij met het team weer een studiedag beleefd.
Met warme truien en sloffen aan hebben we met hele team, in de sporthal en op afstand, gesproken
over de ontwikkelingen in ons onderwijs.
N.a.v. het bezoek van een externe (in een eerdere nieuwsbrief al besproken) hebben we gekeken naar
dat wat al goed gaat en waar we onszelf nog in willen ontwikkelen. Daarnaast hebben de
ontwikkelteams hun plannen gedeeld met het hele team en in beeld gebracht waar ze mee aan de slag
zijn. Ontwikkelteams zijn groepen leerkrachten (van iedere unit) die samen bepaalde onderwerpen in
ontwikkeling brengen en houden. Er zijn ontwikkelteams rond lees-, reken- en spellingonderwijs, maar
ook rond bewegend leren, verrijking en executieve functies.
In de school hangen nu posters waarop iedereen kan zien waar we mee bezig zijn en waarin we het
onderwijs verder willen ontwikkelen.
Tja, en dan is de school in principe gesloten voor ouders…bekijken wordt dan lastig , dus nog even
geduld.
Het team van De Vaart

Schoolfruit en groente weken
Deze week zijn de groente- en fruitweken gestart. Op woensdag, donderdag en vrijdag
krijgen alle kinderen de komende 20 weken een portie groente of fruit op school. Een flinke
club enthousiaste ouders maakt dit 's ochtends klaar voor ons. Rond de start van het EU schoolfruit- en
groenteprogramma worden binnen alle units ook bijbehorende lessen gegeven rond gezonde
voeding. Een mooie en gezonde start zo van deze 20 weken!
In elke nieuwsbrief leest u welke groente en/of welk fruit er de komende week wordt gegeten op
school. Fijn als u zelf op maandag en dinsdag fruit of groente meegeeft aan uw kind. Op de woensdag,
donderdag en vrijdag hoeft dat niet. Mocht uw kind behoefte hebben aan een grotere pauzehap
dan het portie schoolfruit, dan kan er natuurlijk een gezonde aanvulling vanuit thuis mee!
Fruit van de week:

Corona
Ieder beseft dat we weer te maken hebben met strengere richtlijnen om te zorgen dat we de
verspreiding van corona beperken.
Helaas moeten er ook steeds meer maatregelen in het onderwijs getroffen worden. Ook voor De Vaart
geldt dat de eerste groep al thuisonderwijs krijgt en het aantal besmette (thuiszittende) kinderen stijgt.
Sterkte voor de gezinnen die geraakt zijn door het virus!
Om enigszins zicht te houden op de situatie vragen wij u om ook de directie op de hoogte te stellen
indien er sprake is van een positieve testuitslag. Wij kunnen dan z.s.m. passende maatregelen treffen.
Wilt u dan het volgende melden: laatste dag op school, datum start klachten, testdatum, advies GGD,
mogelijke bronsituatie.
Vanuit de stichting zijn ook richtlijnen gegeven, deze komen nagenoeg overeen met de maatregelen die
op De Vaart al getroffen waren:
Onze school maakt onderdeel uit van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de Venen gelden de
volgende maatregelen:
• de komende periode kunnen er geen bijeenkomsten met ouders in de school plaatsvinden zoals
vieringen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar;
• Bijeenkomsten van OV, MR en/of werkgroepen vinden online plaats;
• ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is gemaakt tussen de school en de ouders
en de 1,5 meter afstand goed wordt gehanteerd; deze afspraken kunnen bijvoorbeeld ook
gemaakt worden tussen directeur en medezeggenschapsraad of voor een commissie of
werkgroep;
• wij verplichten op onze school een mondkapje, dit heeft te maken met het feit dat het IKC ook
een openbare ruimte betreft en we geen onderscheid willen maken in het soort bezoek.
• de scholen maken bij besmettingen in de groepen gebruik van een beslisboom; deze kunt u
vinden op: https://www.boink.info/beslisboom. De directeur besluit en overlegt bij
hoogoplopende aantallen besmettingen met het bestuur;
voor quarantaine-regels kunt u de volgende website
raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
Inmiddels hebben we schoolbreed afspraken gemaakt over hoe we onderwijs zoveel mogelijk voortgang
kunnen laten vinden als we te maken krijgen met quarantaine.
Ons plan B is gericht op de situatie dat een individuele leerling in quarantaine moet, en ons plan C is
gericht op de situatie dat groepen in quarantaine moeten. Voor alle situaties geldt dat op dag 1 de
voorbereidingen plaatsvinden en dat op dag 2 weer onderwijs plaatsvindt, zij het in digitale en
beperktere vorm. Uiteraard zijn de afspraken passend bij de leeftijdsgroepen en dus voor iedere unit
anders. Op het moment dat de situatie zich voordoet wordt u daarover geïnformeerd en wordt
afgesproken wanneer en welke materialen kunnen worden opgehaald.
Sintviering
Achter de schermen is de werkgroep Sinterklaas al druk bezig. Heel veel
ouders hebben geholpen met het inpakken van de cadeaus en het versieren
van de school, dank jullie wel! Op 3 december vieren alle kinderen samen
met de leerkrachten Sinterklaas op school. We hopen natuurlijk dat
Sinterklaas ook een bezoekje komt brengen!
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, 8.30 uur. Een
tussendoortje (hapje en drankje) hoeft op 3 december niet mee in de tas,
daar zorgen wij voor. De lunch wel graag meegeven. De kinderen zijn op de
normale tijd weer uit, 14.00 uur.
Werkgroep Sinterklaas

Juf Sylvia met pensioen
Na de kerstvakantie gaat juf Sylvia genieten van haar pensioen, dat betekent dat zij na bijna 40 jaar
stopt met haar werk als leerkracht in met name de onderbouw. Juf Sylvia heeft de laatste jaren
meegewerkt aan de overstap naar ander onderwijs op De Vaart. Met haar ervaring en enthousiasme
heeft ze haar steentje bijgedragen aan de ontwikkelingen van het kleuteronderwijs in units. Oog voor
het kind en net dat beetje extra bieden voor die ene leerling die dat nodig had…dat was juf Sylvia.
Juf Cora zal na de kerstvakantie het stokje overnemen. Juf Cora is nu al aan het werk in de unit zodat de
kinderen haar leren kennen.
Juf Sylvia heeft zelf ook nog een berichtje geschreven:
Beste ouders en lieve kinderen, na bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ga ik met ingang
van 1 januari 2022 met pensioen.
Al die jaren heb ik voornamelijk gewerkt in de groepen, 1/2, 3 en 4.
Van oorsprong ben ik afgestudeerd als kleuterjuf en de kleuters zitten dan ook diep in mijn hart.
De kinderen zal ik het meest gaan missen. Ze zijn leuk, lief, spontaan, eerlijk en soms lekker eigenwijs of
ondeugend. Ik hou ervan!
Gelukkig ben ik sinds kort oppas oma en daar geniet ik enorm van.
Ik wens iedereen bij deze alvast een behouden vaart in jullie mooie, nieuwe IKC de Vaart.
Juf Sylvia van der Jagt
Boekpromotie
Leesplezier is de basis van een goede leesontwikkeling.
Het lezen van boeken, het voorlezen van boeken zorgt ervoor dat kinderen naast het ontwikkelen van
leestechnieken ook leesplezier ontwikkelen.
Om u als ouder hierbij te betrekken zullen we met enige regelmaat een boekpromotie plaatsen van één
van onze leerkrachten.
Deze week juf Silvia leerkracht van unit 7/8 en lid van ontwikkelteam lezen:

“Jij mag alles zijn”
Van Griet Op de Beeck
Dit boek is een pareltje in mijn boekenkast. Ik wilde kiezen tussen een
volwassenboek en een kinderboek en ik heb de middenweg genomen.
Dit boek is voor de goede groep 8 lezer met voldoende
inlevingsvermogen maar ook zeker voor ons, de volwassen mens.
Het is een prachtig verhaal over een 8 jarig meisje, enigst kind. Mama
worstelt met een depressie en gemis naar haar overleden zoon en papa
moet altijd werken. De kleine Lexi doet alles om mama te helpen, heel
lief te zijn is toch het beste medicijn voor een ongelukkige mama.
Het is niet altijd zo geweest….de eerste zin van het boek zet onmiddellijk de toon van het verhaal en na
de eerste bladzijde kun je niet anders dan Lexi koesteren en mee te lopen in de wereld van de
dappere Lexi.

Tiny Forest
Een Tiny Forest is een klein inheems bos, ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is een prettige plek
voor insecten, vogels, kleine zoogdieren én mensen. De bomen houden bovendien water vast, zorgen
voor verkoeling, maken de lucht schoon en slaan CO2 op.
Op het eilandje (met de zendmast) in het verlengde van het IKC-terrein wordt zo'n Tiny Forest
aangelegd.
De leerlingen van unit 5-6 worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Zij kunnen een aantal beheerstaken
uit gaan voeren, zoals zwerfvuil rapen, lichte snoeiwerkzaamheden, onkruid verwijderen. Afgelopen
donderdag hebben ze de eerste gastles over het Tiny Forest gehad. Op 25 november gaat het Tiny
Forest door deze leerlingen aangeplant worden. Ze worden hierbij begeleid door de gemeente en IVN.
In de loop van het jaar krijgen zij nog een gastles.
Het Tiny Forest past mooi bij onze koersnotitie: breed aanbod, interesses
ontdekken, onderzoekend leren, buitenlessen. Daarnaast vinden we het van
belang om kinderen al vroeg natuurbeleving mee te geven. Alle groepen kunnen
dan ook gebruik maken van de mogelijkheden van het Tiny Forest.
In dit project werken we samen met de beide BSO's van IKC De Vaart. Ook zij
gaan helpen bij de aanplant van het het Tiny Forest en kunnen er activiteiten
uitvoeren.
Meer lezen? Tiny Forest | IVN

Volleybalbus
Dinsdagmorgen kwam de Join Volleybalbus van Nevobo naar de Vaart om met de kinderen uit groep 3
tot en met 8 een spellencircuit te doen. Een initiatief van Volleybalvereniging Scarabee en met de hulp
van de beweegpartners.
Alle kinderen deden deze morgen mee met een circuit van vijf spelactiviteiten. De kinderen konden een
stormbaan doen van wel twintig meter lang. Terwijl zij een bal moesten meenemen, kropen en
klommen zij door en over de hindernissen heen. Er stond een smashmeter, een opgeblazen kooi waar
de kinderen probeerden zo hard mogelijk te smashen. Op een meter lazen zij hun snelheid af.
“Sommigen sloegen echt heel hard, zelfs kinderen uit groep 3”, vond Tamara van Harten, jeugdtrainer
en jeugdcommissielid bij Scarabee, die deze morgen meehielp.
Het Nederlandse damesvolleybalteam was ook vertegenwoordigd. De foto’s van de speelsters stonden
op klapborden. “Door hiertegen aan te slaan of te gooien met een bal klapten de fotoborden om en
verdiende je punten. En er was een enorme opgeblazen volleybal waar je in kon.”
Aan de kinderen dinsdagmorgen die meededen aan Join Volleybal deelde Scarabee folders uit. “Hiermee
nodigden we de kinderen uit om te komen volleyballen. Elke dinsdagavond trainen wij in De Vaart. We
hebben mini’s, jeugd, senioren en recreanten. Mini’s spelen een aantal keer per jaar een Cool Moves
Volleybaltoernooi, de jeugd en de seniorenteams spelen competitie.”

Bag2School

Belangrijke data
3 december
8 december
13 december
15 december
23 december
24 december
18 januari

Sinterklaasfeest
wijklessen voor unit 5-6
wijklessen voor unit 3-4
wijklessen voor unit 7-8
Kerstviering (begin van de avond)
alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie
wijklessen voor unit 1-2

*De Ter Aarse intocht vindt op zaterdag 20 november plaats, in tegenstelling tot eerdere berichten zal
dit gehele evenement buiten plaatsvinden en niet in de sporthal.

Bijlagen
•
•
•

Nieuwsbrief voor ouders over de schoolfruit en groente weken.
Gratis proefles sportieve activiteit in sporthal De Vaart. Een mooie kans om een keer
freerunning te ervaren! Wie weet is het wat voor je.
CJG: Huilen

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

