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Beste ouders en kinderen,
Sinterklaas komt weer in het land! De Sinterklaaswerkgroep, bestaande uit Saskia en Charlotte van de
ouderraad, een aantal ouders en leerkrachten, heeft al heel wat werk verzet om deze periode tot een
gezellige Sinterklaasperiode te maken met als afsluiting een mooi Sinterklaasfeest op 3 december.
Gelukkig kunnen ze rekenen op de hulp van veel ouders die willen meehelpen met allerlei
sintactiviteiten.
Ook voor het realiseren van de EU schoolfruitweken is ouderhulp nodig. Dat onze deelname aan deze
weken door veel ouders wordt gewaardeerd, is duidelijk door de bereidwilligheid van velen om te
helpen bij het klaarmaken van het fruit en de groenten. Inmiddels zijn alle organisatorische
voorbereidingen klaar en kunnen de kinderen vanaf komende week weer genieten van een gezonde
pauzehap.
Afgelopen week hebben de groepen 7-8 het Techniekhuis in Nieuwkoop bezocht. Ook daarvoor waren
voldoende ouders bereid om fietsbegeleider te zijn. Hierdoor hebben deze leerlingen op een actieve
manier kennis kunnen maken met allerlei vormen van energie en duurzaamheid rondom huis. Ze
hebben o.a. gepuzzeld met vloerverwarming, elektriciteit opgewekt m.b.v. fietsen, afval gerecycled,
petflesdoppen verzameld enz.
Wat fijn om te ervaren dat zo veel ouders van De Vaart bereid zijn om een bijdrage te leveren aan extra
schoolactiviteiten. Onze hartelijke dank daarvoor!
Het team van De Vaart
Schoolfruit en groente weken
Vanaf aankomende woensdag 17 november tot en met
22 april 2022 doet onze school mee aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Basisschool De Vaart is ‘Een gezonde school’ en werkt
graag mee aan een gezond voedingsbeleid. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig
weken een portie groente of fruit uitgereikt als hapje bij de pauze. De kinderen
leren zo spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wij willen het eten van fruit en groente
stimuleren, maar niet verplichten. Op deze dagen hoeft u geen eigen fruit mee te geven, maar dat
mag wel. U kunt hierover meer lezen op de website https://www.euschoolfruit.nl/
Als u wilt dan kunt u zich hier ook abonneren op de oudernieuwsbrief.
Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben aangemeld om te helpen bij het klaarmaken van het fruit en de
groente! Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Deze week krijgen de kinderen:

Corona
Aan het begin van deze week hebben we u geïnformeerd over een aantal maatregelen voor bezoekers
van ons gebouw. We willen u vriendelijk, doch wel dringend, vragen zich aan deze maatregelen te
houden. Hoewel we corona niet buiten de deur kunnen houden, kunnen we wel met z’n allen zo
zorgvuldig mogelijk te werk gaan.
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.
Inloopmoment
Afgelopen woensdag zaten Ruud en Marijke klaar voor de ouderinloop. Deze ouderinloop was bedoeld
voor ouders die vragen hebben over zaken die met de school en/of het IKC te maken hebben. Deze keer
is er geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Dat hoeft niet te betekenen dat dergelijke vragen niet zouden kunnen leven. We hopen dat u, ook
buiten een ouderinloop om, uw eventuele vragen wel aan ons stelt. Dat kan als we voor of na schooltijd
buiten staan, telefonisch of via Schoudercom.

School op Seef
In de maanden december (voor de groepen 3 t/m 8) en januari (voor de groepen 1-2) komt de
verkeersleerkracht een praktijkles verkeer geven, de zogenaamde wijkles. Deze verkeersleerkracht
wordt bekostigd door de provincie Zuid-Holland. Zij mag al onze groepen een wijkles geven. We maken,
gezien de nieuwe verkeersituatie rondom de school en in de wijk, graag gebruik van dit aanbod.
Voor het uitvoeren van de wijklessen is ouderhulp nodig. De wijklessen worden namelijk in kleine
groepjes uitgevoerd. Dat betekent dat u een oproepje kunt verwachten met de vraag of u in de
gelegenheid bent begeleiding te bieden bij de wijklessen. De data staan vast vermeld in de lijst met data
voor de komende periode.
Data voor de komende periode
15 november

Studiedag, alle leerlingen vrij

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

Bijlagen
•
•

Nieuwsbrief voor ouders over de schoolfruit en groenten 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.

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

