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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat heerlijk dat de dagen weer wat langer worden en de zon zich af en toe laat zien….we zouden bijna
vergeten om te genieten van deze kleine dingen.
De corona blijft ons leven voor een groot deel bepalen, daarover hieronder meer. Hoe fijn is het om af
en toe de focus op andere zaken te leggen.
Zoals op de nationale voorleesdagen, deze zijn op 26 januari gestart en lopen door tot 5 februari.
Waarom is naast zelfstandig lezen voorlezen zo belangrijk?
Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kinderen en
bovendien: voorlezen maakt je leuker! Voorlezen is goed voor
de taalontwikkeling van kinderen en helpt peuters en kleuters
hun taalbegrip en woordenschat te vergroten.
Op school wordt dagelijks voorgelezen in alle groepen, het is
een wezenlijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. Meer
weten over kinderboeken, klik dan hier.
De afgelopen week zijn de kinderen (van groep 3 t/m 8) ook bezig geweest met het maken van Cito
toetsen, op de komende studiedag gaan wij o.a. bekijken wat de effecten van ons onderwijs zijn op de
resultaten van deze toetsen. 18 februari krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis, aansluitend
daaraan volgen de portfoliogesprekken. Een uitnodiging hiervoor volgt via Schoudercom.
Het team van De Vaart
Corona
De afgelopen persconferentie heeft een aantal versoepelingen aangekondigd, deze zijn inmiddels
gedeeld via Schoudercom.
De nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat wij geen groepen meer naar huis hoeven te sturen vanwege
een te groot aantal besmettingen en dat kinderen niet meer in quarantaine hoeven (mits klachtenvrij)
als er in de thuissituatie sprake is van een besmetting.
Maakt echter dat we nog niet van de effecten van corona af zijn.
Het aantal besmettingen onder kinderen en personeel stijgt nog steeds. Dat maakt dat leerkrachten
dagelijks moeten schakelen om de organisatie van het onderwijs rond te krijgen. Thuisonderwijs en een
groep kinderen op school vraagt veel van de flexibiliteit, als daarnaast ook nog collega’s uitvallen is de
uitdaging extra groot.
Op de achtergrond wordt dus steeds weer hard gewerkt om te zorgen dat we geen groepen of units
naar huis hoeven te sturen…maar de trukendoos raakt aardig leeg.
Om die reden is voor komende donderdag 3 februari besloten om unit 3/4 een extra “studiedag” te
geven. Deze unit heeft al tijden te maken met uitval van collega’s en het ontbreken van invalkrachten.
Ook komende week zijn er drie collega’s die thuiszitten vanwege een besmetting. De betreffende ouders
zijn hierover al geïnformeerd.

Om bovenstaande redenen is het van belang dat u de volgende informatie geeft als u onverhoopt
maken krijgt met een besmetting:
- Wat was de laatste dag dat uw kind op school was?
- Zijn er klachten en zo ja wanneer zijn ze begonnen?
- Wanneer is er getest? Betrof dit een zelftest of een PCR-test bij de GGD?
- Wat zou de mogelijke bron van besmetting kunnen zijn?
Wilt u uw bericht richten aan zowel de directie als de groepsleerkracht(en)?

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:

Fijn dat er zich weer veel ouders hebben opgegeven om te helpen met het schillen van het schoolfruit
in de periode t/ma april. Omdat er alleen in het horecagedeelte van ons gebouw plaats is om te
schillen, hebben deze ouders een QR corona toegangsbewijs nodig. Dit geldt zo lang de regels voor de
horeca zo zijn. We hopen dat we gauw ook weer de aangeboden hulp van ouders zonder dit bewijs
kunnen aannemen.
Mocht u belangstelling hebben voorschilafval, voor dieren thuis, laat het gerust weten.
Verkeerssituatie rond IKC
Er wordt druk gewerkt aan de aanpassingen m.b.t. de verkeerssituatie
rond het IKC.
Afgelopen week zijn er verschillende “Nijntje” tegels met spreuken
geplaatst en is het voetpad voor de fietsenstalling verbreed. Hiermee is
er meer ruimte voor kinderen en ouders om het gebouw veilig te
bereiken en de fietsen te stallen.
Er ontbreken nu drie parkeerplekken en we zien dat automobilisten hun
auto nu aan de weg bij de fietsenstalling parkeren. Wij willen vriendelijk
verzoek dit niet te doen.
Eén van de redenen voor het verwijderen van de parkeerplekken was
overzicht creëren voor fietsers en automobilisten bij het wegrijden
vanuit de fietsenstalling.
Volgens planning wordt op 14 en 15 februari de oversteekplaats bij de ingang van de fietsstraat
aangepast en wordt een paal met slagboom geplaatst.
Er wordt geprobeerd de overlast te beperken, maar dit hebben wij niet altijd in de hand.
Wanneer er geen doorgang mogelijk is dan kunnen alle bovenbouw kinderen via de sportingang naar
binnen.
Een bijkomend verzoek aan iedereen met een hond….heel leuke beesten, maar let op waar zij hun
behoefte achterlaten. Er worden geregeld geurige sporen aangebracht in het schoolgebouw.
Het terrein rond school is openbaar, maar niet overal toegankelijk voor honden.

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?
Boekpromotie door juf Evelien
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.
Dit prentenboek las ik 2 jaar geleden thuis voor nadat we het geleend
hadden bij de bibliotheek. Een kleine muis en een grote leeuw; dat spreekt
natuurlijk tot de verbeelding van iedereen. De muis voelt zich klein,
onbegrepen en niet gezien. Hij wil erbij horen. Wat ik mooi vind aan dit
verhaal is dat we ons misschien allemaal wel eens zo voelen: klein,
onbegrepen en niet gezien. Op school geef ik graag mindset-lessen aan
groepjes kinderen. We leren over doorzetten, dapper zijn en dát is precies
wat deze muis doet: hij besluit, ondanks zijn angst voor de leeuw, in de leer
te gaan bij de leeuw. Maar dan staan ze ineens neus aan neus en blijkt dat er
in de stoere leeuw ook een bang muisje verstopt zit… Kan je niet wachten?
Klik dan hier
Leesgroet, Juf Evelien
Belangrijke data
Maandag 17-1 t/m donderdag 3-2
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21-2 t/m donderdag 24-2
Bijlagen
•
•
•

Vacature zij-instroom
Kies flyer
Triggr: Heel Nieuwkoop bakt

Citoweken groepen 3 t/m 8
Studiedag Unit 3/4
Studiedag: alle leerlingen vrij
Leerlingen krijgen hun portfolio mee
Portfoliogesprekken

Heel Nieuwkoop Bakt op 1 en 2 maart 2022 voorrondes
Kijk je ook altijd naar Heel Holland Bakt?
En had je daar ook altijd aan mee willen doen?
Het kan, het mag, dus waar wacht je nog op???
Nu is je kans: doe mee aan de voorrondes van Heel Nieuwkoop Bakt. Georganiseerd voor de hele
gemeente Nieuwkoop.
We hebben twee categorieën: 10-17 jaar en boven 18 jaar.
Het thema is 'Feest voor iedereen' - en dat mag zo langzamerhand nu weleens.....
Maak een taart, koekjes, cakepops, cupcakes, etc. Wat jij mooi en lekker vindt.
Je kunt je creatie(s) op 2 verschillende dagen op 2 verschillende plaatsen inleveren. Namelijk op 1
maart 2022 tussen 15.00-17.00 uur bij stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter Aar en op 2 maart
2022 tussen 15.00-17.00 uur bij Jong in Nieuwkoop - Maarten Freeke Wije 2D. Op beide dagen wordt
er om 17.30 uur gejureerd door een aantal BN-ers. Met BN-ers bedoelen we overigens Bekende
Nieuwkopers. Ook vallen er leuke prijzen te winnen.
Dit is een gezamenlijke inspanning van Jong in Nieuwkoop (Jongerenwerk van de gemeente
Nieuwkoop) en stichting Triggr.
Een heel leuke bezigheid in de voorjaarsvakantie!
Doe je mee? Deelname is gratis. Schrijf je nu in voor 1 van de 2 locaties:
Inleveren op 1 maart bij stichting !Triggr in Ter Aar https://triggr.nu/agenda/heel-nieuwkoop-baktvoorronde-1-stichting-triggr-ter-aar/
Inleveren op 2 maart bij Jong in Nieuwkoop Maarten Freek Wije 2 D https://triggr.nu/agenda/heelnieuwkoop-bakt-voorronde-2-maarten-freek-wijhe-nieuwkoop/

