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Beste ouders en kinderen,
Sint is weer in het land, en in Ter Aar. Er heerst een heerlijke sfeer in de school…met gezonde spanning.
Vandaag hebben de kinderen een traktatie in hun schoen gekregen. Hoewel, in hun schoen???
In de onder- en middenbouw bleek dat Rommelpiet onze nieuwe school uiteindelijk toch heeft
gevonden. Zeer verontwaardigde kleuters die het maar raar vonden dat Piet er een rommeltje van
gemaakt had. De kinderen van 3/4 hebben lang moeten zoeken naar hun etuis en vroegen zich af hoe de
Rommelpiet op hun unit was gekomen. In unit 5/6 was een Sint-loopspel uitgezet en de kinderen van
7/8 kregen een echte Sint escaperoom voorgeschoteld.
Na het opruimen en oplossen van de puzzels en opdrachten werd er uiteindelijk toch iets lekkers
gevonden.
Mooie momenten, ook dat is De Vaart. Samen vieren en beleven.
Wat we ook samen beleven is de situatie rond corona.
De situatie op De Vaart is nog redelijk stabiel, ondanks dat zijn er toch al wat gezinnen die te maken
hebben met besmettingen. Sterkte voor hen!
Hieronder meer informatie over de stand van zaken m.b.t. corona.
Het team van De Vaart
Corona
Hoe de toekomst er na vrijdagavond 26 november uit gaat zien weten we nog niet, wij willen hier ook
niet op vooruit lopen.
Op dit moment kunnen wij nog “gewoon” onderwijs verzorgen, voornamelijk op school. Het lesgeven op
afstand is verre van ideaal, maar nog steeds te realiseren voor kinderen die thuis zitten.
Na vrijdagavond zullen er mogelijk nieuwe maatregelen getroffen worden die ook effect hebben op ons
onderwijs. Wij adviseren daarom om Schoudercom in de gaten te houden.
Indien nodig zullen wij via Schoudercom de ouders op de hoogte stellen.
Mocht er thuis een besmetting zijn dan vragen wij u ook de directie in de berichtgeving mee te nemen.
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 OR, 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 en D
zijn gericht op de situatie dat de unit of enkele groep in quarantaine moet. 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.
Op school vindt ook een beperkt aantal activiteiten plaats waar ouders aan deelnemen.
Wij proberen deze activiteiten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Deze ouders wordt gevraagd vooraf een zelftest te doen en een mondkapje te dragen.
Indien de ouders in het horecagedeelte bezig zijn, worden zij ook met de coronacheck gecontroleerd.
Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
Wij (Wim, Marjolein, Jeffrey en Kim) vormen nu de oudergeleding van de MR. We kijken mee met de
begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. Ook heeft de MR instemmingsrecht op onder meer
de onderwijskundige doelstellingen van een school maar ook bijv. bij het beleid dat de school heeft om
ouders op school te laten helpen. En daarnaast adviseren we het bestuur over de hoofdlijnen van de
begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke
verbouwing van de school.
Wij willen graag met de school, ouders en kinderen meedenken.
Dat kan allerlei onderwerpen betreffen, ook actuele zaken zoals de maatregelen rond de corona.
Vergeet hierbij niet dat de directie in eerste instantie benaderd kan worden.
Wanneer er vragen zijn die van belang zijn voor de MR, contact ons gerust, dit kan via Schoudercom.
Typ in de adresbalk dan “medezeggenschapsraad”, op deze manier ontvangen alle MR leden uw bericht.
Verkeer
In oktober heeft er groot overleg plaatsgevonden met de gemeente, politie, handhaving en
verkeersconsulent over de verkeerssituatie rond het IKC. De afgelopen week heeft er weer overleg met
de gemeente plaatsgevonden waarin besproken is welke maatregelen er getroffen gaan worden.
De gemeente heeft de zorg van ouders en school serieus genomen en start met enkele aanpassingen.
Verkeersborden worden prominenter geplaatst, er komt een slagboom bij de fietsstraat, het voetpad
naast de fietsenstalling wordt verbreed (de parkeerplekken verdwijnen), het zebrapad wordt verbreed
en verhoogd, er komt een snelheidsmeting en bij diverse oversteekplaatsen komt duidelijke signalering
te liggen voor automobilisten en voetgangers.
Fijn dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan onze zorgen.

Schoolfruit en groente weken
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:

Tiny forest
Donderdag 25 november is unit 5/6 druk bezig
geweest met de eerste aanplanting van het tiny forest.
Ze hebben met elkaar ook een naam bedacht voor dit
bos: “Natuurbos”.
De komende tijd zullen zij het tiny forest gaan
verzorgen.
Breng gerust eens een bezoekje, Het Tiny forest ligt
tussen de school en het scoutinggebouw in.

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

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.
Triggr

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

