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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Goud voor die Olympische sporters die jaren getraind hebben en nu kunnen laten zien dat inzet en
motivatie kan leiden tot grote successen!
Ook waren er beelden te zien waar, ondanks deze inzet en training, er soms omstandigheden zijn
waardoor het resultaat tegenvalt.
Wat dat betreft lijkt de ontwikkeling van een kind ook wel topsport…
De afgelopen periode zijn de Cito toetsen afgenomen, een moment om te kijken hoe het staat met de
ontwikkeling van de kinderen. Met deze gegevens bekijken we wat er nodig is om te zorgen dat
kinderen in ontwikkeling blijven. Er zijn, zeker in deze tijd, omstandigheden waarin een kind zich niet
optimaal kan ontwikkelen. Dat nemen wij mee, het zijn niet alleen de harde cijfers van een toets, maar
juist ook al die andere factoren die wij meenemen om de ontwikkeling van een kind in beeld te brengen.
Het team van De Vaart
Verkeer en buitenruimte
De omgeving van de school wordt steeds meer aangekleed, er zijn al heel wat bomen en struiken
geplant die voor een groene aanblik gaan zorgen in het voorjaar.
De plantenbakken tegen de sporthal worden binnenkort voorzien van nog meer groen. Vriendelijk
verzoek om deze bakken niet als zandbak te gebruiken door kinderen.
De stoep voor de fietsenstalling is flink verbreed, er mogen geen auto’s meer geparkeerd worden wat de
situatie veiliger maakt. Toch staan hier geregeld auto’s…vriendelijk, doch dringend verzoek, deze auto’s
op de parkeerplaats te parkeren.
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!
Deze week kregen de kinderen o.a. sinaasappel en bleekselderij, zelfs met een
lekker dipsausje erbij! Dank aan al die ouders die steeds weer wassen, snijden,
schillen en pellen!
In de weken tot de voorjaarsvakantie besteden we extra aandacht aan
gezonde voeding binnen de units. Er worden lessen gegeven rond dit thema.
Doel hiervan is om kinderen kennis mee te geven waarmee ze bewuste keuzes kunnen maken wat
betreft voeding en gezondheid.
Fijn als u, naast bij de lunch en pauze hap, ook bij traktaties rekening wilt houden met ons
voedingsbeleid. Houd de traktatie klein en zo gezond mogelijk.

Nieuwkoopspel
De gemeente heeft overleg gevoerd met verschillende partijen om
te bepalen welke interventies nodig en mogelijk zijn om
kinderen/jongeren van 0 tot 19 jaar bij te staan in deze lastige tijd.
Er zijn gelden beschikbaar die de gemeente in wil zetten, de
zogenaamde “coronasteunpakketten”.
Denk hierbij aan inzet op ontwikkelingsachterstand, sociale en
mentale ondersteuning, taalachterstand en een gezonde leefstijl.
Ook voor de kinderen van De Vaart worden activiteiten
georganiseerd en programma’s opgesteld om de gevolgen van de coronapandemie te beperken en/of te
herstellen.
Als gebaar heeft de gemeente Nieuwkoop en spel ontwikkeld dat alle kinderen van de bovenbouw
krijgen om thuis te spelen. Dit krijgen ze vandaag mee naar huis.
Zij-instromers gezocht
Stichting WIJdevenen start weer een nieuw zij-instromerstraject. Door middel van zo’n traject is het
mogelijk om een carrière switch te maken en te kiezen voor werken in het basisonderwijs. Een prachtige
baan met elke dag volop mogelijkheden van betekenis te kunnen zijn voor de ontwikkeling van
kinderen. In de bijlage onderdaan deze nieuwsbrief is meer informatie. Mocht u iemand kennen die
mogelijk interesse heeft, wilt u deze dan op de hoogte stellen van deze mogelijkheid?
Let op: de contactpersoon is gewijzigd t.o.v. het vorige bericht.
Portfolio
Op 18 februari krijgen de leerlingen hun portfolio mee.
Helaas zijn de nieuw ontworpen mappen nog niet leverbaar en krijgen de kinderen het portfolio deze
keer nog in een snelhechter mee naar huis.
In de week daarna zijn de portfoliogesprekken. Via Schoudercom krijgt u bericht dat u kunt inschrijven
voor de gesprekken.
Lentekriebels
Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de
basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al
vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit
en moeten leren hun wensen en grenzen aan te geven. Ze gaan relaties en
vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen
eerste ervaringen op met seksualiteit. Alle leerkrachten worden hierin
geschoold, niet alleen hoe zij de kennis overdragen, maar ook hoe zij om
kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag bij kinderen of op de
werkvloer.
In deze tijd helaas heel actueel, ook kinderen horen de verhalen en stellen hier vragen over. Goed om
ook thuis hier aandacht aan te besteden.
Voor meer informatie, klik hier.
Belangrijke data
Vrijdag 18 februari
Maandag 21-2 t/m donderdag 24-2
28 feb t/m 4 maart
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