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Beste ouders en kinderen,
Afgelopen week zat een aantal kleuters heerlijk te knutselen, ieder was bezig met een geheel eigen
versie van de kerstboom.
Daarbij zat een meisje ijverig te knippen en te plakken en ik vroeg haar wat zij aan het maken was.
“Een corona!” was haar antwoord.
Ik weet dat corona ons leven behoorlijk beheerst…maar nu ook al bij kinderen van 4 jaar?
Bij doorvragen kon zij mij echter duidelijk maken wat precies haar bedoeling was.
“Ja, een corona…die zet ik dan straks op mijn hoofd en dan ben ik een koning…”
Wat fijn om te merken dat er dus niet alleen een negatieve klank rond dat woord heerst.
Komende dinsdag volgt weer een persconferentie waarin mogelijk nieuwe maatregelen aangekondigd
worden.
De afgelopen dagen is flink gespeculeerd rond de eventuele verlening van de kerstvakantie. Vanuit
verschillende instanties is naar de mening van het onderwijs gevraagd en deze hebben wij gedeeld. Wat
ons betreft, en dat geldt ook voor het grootste deel van de scholen van de stichting, blijven we open.
Wie zien op dit moment geen noodzaak om eerder te sluiten, het belang van het continueren van ons
onderwijs staat bovenaan. Dit komt mede door de situatie waarin wij zitten.
Er zijn helaas gevallen waarbij gezinnen thuiszitten door besmetting of quarantaine, dat is heel
vervelend! Over het algemeen echter is de situatie onder controle en kunnen wij, mede dankzij de inzet
van het hele team, ons onderwijs door laten gaan.
Wij gaan er dus vanuit dat we nog twee weken, in een fijne kerstsfeer, doorgaan tot de start van de
kerstvakantie op vrijdag 24-12 om 12.00 uur.
De Vaart is inmiddels sfeervol aangekleed en in de units wordt aandacht besteed aan kerst en wat dat
voor ieder betekent. In de bijlage besteden we hier specifiek aandacht aan, daarin staat ook het
complete kerstprogramma.
Het team van De Vaart

Communicatie
Schoudercom is ons communicatiemiddel met ouders en vooral bedoeld voor het onderhouden van
persoonlijk contact met ouders. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar en hopelijk ook snel weer
live.
Daarnaast is Schoudercom het middel om informatie vanuit een basisgroep en vanuit een unit te delen.
Ook worden er via Schoudercom blogs gedeeld met daarin beelden en verhalen over activiteiten in de
groep of unit.
Daarnaast brengen wij onze wekelijkse nieuwsbrief uit waarin actuele informatie die voor alle ouders
geldt gedeeld wordt.

De website is vooral bedoeld voor achtergrondinformatie en het terugvinden van bijvoorbeeld de
nieuwsbrieven.
Corona (herhaling)
Afgelopen maandag zijn de aangescherpte coronamaatregelen ingegaan. Dat betekent dat kinderen in
de basisschoolleeftijd met milde klachten thuis moeten blijven. Kinderen met milde klachten laten zich
eerst testen. Bij een negatief testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij thuis totdat de
leerling 24 uur klachtenvrij is. Deze aanpassing van het beleid is eind deze week doorgevoerd in de
officiële richtlijnen en verwerkt in een nieuwe beslisboom. U vindt hem via deze link naar de
beslisboom.
In deze beslisboom is nog niet opgenomen dat bij milde klachten ook een zelftest gebruikt kan
worden.
Het doel van preventief zelftesten is ongemerkte coronabesmettingen onder leerlingen en
onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en zo verspreiding van het coronavirus op school te
beperken. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en medewerkers worden geadviseerd preventief te
testen. Deze testen zijn inmiddels afgeleverd op school en met toestemming van ouders zijn deze
meegegeven aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Er is een instructievideo beschikbaar.
Instructievideo zelftest
Mocht er thuis een besmetting zijn dan vragen wij u ook de directie in de berichtgeving naar school mee
te nemen. Wij houden dan overzicht en kunnen indien nodig passende maatregelen treffen.
Wilt u dan het volgende melden: laatste dag op school, datum start klachten, testdatum, advies GGD,
mogelijke bronsituatie.
Gelukkig blijft de situatie tot nu toe nog steeds onder controle. We zien grote bereidheid onder ouders
en kinderen om mee te werken aan de verschillende maatregelen. Daar zijn we blij mee.
Gezocht
Vorige week hebben wij al kenbaar gemaakt dat het geregeld een
uitdaging is om ons onderwijs draaiende te houden.
Vanuit de vervangingspool zijn steeds vaker geen invalleerkrachten
beschikbaar. Het leerkrachtentekort is ook hierin merkbaar en het
betekent dat we steeds intern moeten puzzelen of we het op kunnen
lossen. Dankzij de flexibele opstelling van teamleden en een aantal
teamleden die extra hebben gewerkt lukt het om de gaten te vullen.
We hopen dat dit ons blijft lukken, maar we merken ook dat hier de
grens bijna bereikt is. Daarom ook aan u de oproep om mee te zoeken
naar onderwijsmensen die beschikbaar kunnen zijn voor De Vaart en/of voor stichting WIJ de Venen.
Er zijn verschillende mogelijkheden en er is altijd ruimte om in gesprek te gaan!
Voor meer info: directie.vaart@wijdevenen.nl
of kijk op de website voor vacatures: www.wijdevenen.nl/Vacatures
Van de ouderraad
Inmiddels heeft een groot deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Bedankt daarvoor!
Vanuit deze bijdrage kan de ouderraad activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst bekostigen. Volgende week
ontvangen ouders die nog niet bijgedragen hebben een herinnering. Mocht een eerder verzoek aan uw
aandacht ontsnapt zijn, dan hebt u de gelegenheid om het bedrag alsnog over te maken.
De ouders van de leerlingen die gestart zijn in de periode van 1 oktober t/m 31 december ontvangen
binnenkort het verzoek van de penningmeester om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Sociaal pedagogisch werk
Leonie Zweers, onze sociaal pedagogisch begeleider heeft maandelijks een inloopmoment voor ouders
die vragen hebben rondom opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Afgelopen donderdag was
het laatste moment in 2021. Voor de eerste helft van 2022 staan nieuwe data gepland. In de bijlage
meer informatie over haar werk en de momenten waarop u langs kunt komen.
Schoolfruit en groente 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:

Belangrijke data
15 december
23 december
24 december

Foute kersttruiendag
Kerstviering
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie

Bijlagen
•
•

Kerst op De Vaart
Informatie Sociaal pedagogisch begeleidster

Kerst op De Vaart

Vanuit deze gedachte vieren wij de kerstperiode op De Vaart. De Vaart is een samenwerkingsschool,
waarop iedereen welkom is. We zijn daarmee een samenleving in het klein, we hebben als school dan
ook een ontmoetingsfunctie.
In een veilige omgeving maken kinderen kennis met elkaar en leren ze elkaar steeds beter kennen.
Ze leren daardoor ook dat niet iedereen dezelfde opvattingen heeft en dezelfde keuzes maakt, dat hoeft
ook niet. We leren de kinderen deze verschillen te respecteren. Respecteren in de betekenis van het
accepteren van elkaar en rekening houden met de ander.
We geven de kinderen mee dat iedereen op eigen wijze kerst viert en er dezelfde (geloofs)betekenissen
aan verleend. We geven ook mee welke tradities en verhalen er (wereldwijd) zijn.
Veel van de traditionele kersttradities zijn in deze periode terug te zien in de school:
De kerstbomen, de lichtjes, de kerststal, het verhaal van de geboorte van Jezus, het gezellig met elkaar
eten, de kerstwensen.
Het thema van Kleur op school “Dat is niet eerlijk” kan mooi verbonden worden met één van de
betekenissen van Kerst, namelijk aandacht te hebben voor de ander door een klein gebaar.
“Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd. Maar wellicht is een klein gebaar
van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen!”
In dat licht brengen de kinderen van unit 7-8 Riki-kerstpakketten rond naar ouderen in Ter Aar, en de
kinderen van de groepen 4, 5 en 6 doen mee aan de kerstkaartenactie van het ouderenfonds.

De Kerstwerkgroep bestaande uit Fabian en Sanne van de ouderraad, een aantal leerkrachten en een
aantal ouders hebben de kerstviering voorbereid en samen met een flink aantal
hulpouders voor kerstsfeer in de school gezorgd.
Kerstviering
Op donderdag 23 december zal de kerstviering op school plaatsvinden.
De kerstviering is van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus, hebben we moeten kiezen voor een eenvoudige
kerstviering. Mooie plannen voor nieuwe tradities zijn er zeker, we bewaren ze voor volgend jaar.
In de week van 23 december neemt uw kind een bord, beker en bestek mee naar school in een plastic
zak. Deze zullen gebruikt worden tijdens de maaltijd. Wilt u ervoor zorgen dat alles is voorzien van de
naam van uw kind?
Op 23 december gaat om 16.50 uur de deur open en mogen de kinderen naar hun eigen groep toe.
Ouders mogen niet naar binnen. De kinderen mogen op hun ‘kerstbest’ gekleed komen. In de klas zal
aandacht zijn voor een kerstverhaal, daarna gaan de kinderen genieten van een maaltijd die verzorgd
wordt door de Ouderraad. Zij zullen erop toezien dat de maaltijd geheel ‘coronaproof’ wordt
samengesteld.
Om 17.55 uur zal de kerstviering afgelopen zijn voor de groepen 1/2.
U mag uw kind dan ophalen volgens dezelfde regels als na schooltijd.
Voor de groepen 3 tot en met 8 eindigt de kerstviering om 18.00 uur.
De kinderen van groep 3/4 worden opgehaald zoals dit ook na schooltijd gebeurt. De leerkracht loopt
met de groep naar de verzamelplek op de startbaan.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan, onder begeleiding van de leerkracht, naar buiten.
Wij willen u dringend verzoeken om uw kind alléén op te halen. Dit om zo min mogelijk mensen tegelijk
op de been te brengen. Indien uw kind zelfstandig naar huis mag na de kerstviering, dient u dit vóóraf
via Schoudercom afgestemd te hebben met de leerkracht van uw kind.
Wij hopen op een gezellige, knusse, smakelijke kerstviering en kijken er enorm naar uit!
De kerstwerkgroep

Mijn naam is Leonie Zweers en ik werk als jeugd- en gezinsbegeleider voor het jeugd- en gezinsteam in
Nieuwkoop. Wij zijn een onderdeel van het centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop.
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het jeugd- en gezinsteam terecht met alle soorten
(hulp)vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Vanuit het jeugd- en gezinsteam ben ik
contactpersoon voor basisschool de Vaart.
Op 9 december 2021, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 7 juli 2022 van 12:30
uur tot 14:00 uur ben ik op school aanwezig om vragen van jou als ouder of van jouw kind te
beantwoorden. Je mag zonder afspraak binnenlopen en er zijn geen kosten aan verbonden. Ik zit aan de
grote tafel beneden in de hal. Het dragen van een mondkapje is op dit moment verplicht, evenals de 1,5
meter afstand van elkaar.
We zoeken daarna samen naar een geschikte plek om rustig met elkaar te kunnen spreken.
Meer informatie over het Jeugd- en gezinsteam kun je vinden op www.jeugdengezinsteams.nl of bekijk
de folder https://jeugdengezinsteams.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171011-A2017012_A5_Folder_JGT_losse-paginas_web_def.pdf
Enkele voorbeelden waarvoor jij of jouw kind bij mij terecht kan:
•

•

•
•

Je bent als ouder ongerust over bepaald gedrag van jouw kind. Je merkt bijvoorbeeld dat jouw
kind erg angstig is voor nieuwe situaties en het liefst nieuwe situaties mijdt. Je wil graag weten
hoe je hem/haar het best hiermee kan helpen.
Je kind is thuis veel boos en/of snel overprikkeld en kan hier lang in blijven hangen. Het gedrag
geeft spanning in jullie gezin en als ouders hebben jullie een verschillende visie van aanpak
omtrent het gedrag van jullie kind.
Je kind heeft de diagnose Autisme of ADHD en je wil graag handvatten om hier mee om te leren
gaan.
Je bent een jongen of meisje en je kunt je moeilijk concentreren in de klas. Je vergeet je
huiswerk te maken, je gymspullen mee te nemen naar school en het lukt je niet om je aan
tijdsafspraken met je ouders te houden. Hierdoor zijn je ouders regelmatig boos op jou en dat is
voor iedereen binnen het gezin vervelend. Samen kijken we oplossingsgericht wat er nodig is.
Soms kan een luisterend oor/ tips van een jeugd- en gezinswerker voldoende zijn.

Ik ontmoet jou/jullie graag op de Vaart!
Met vriendelijke groet, Leonie Zweers

