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25 maart 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat was het prachtig weer deze week. Mooi weer voor buitenlesactiviteiten! Lekker lezen in het Tiny
Forest en actief buiten rekenen zijn zo maar wat activiteiten die deze week buiten plaatsvonden. De
telrij tot 100 pastte prima op de startbaan en op de tegels bij de fietsenstalling konden mooi sommen
geoefend worden. Dit soort activiteiten zorgt voor extra plezier. Leren is dan ook leuk, dat willen we
kinderen graag meegeven. In de blogs kunt u regelmatig over dit soort lesactiviteiten lezen. Daarmee
krijgt u een inkijkje over hoe we ons onderwijs vormgeven.
We hebben nog steeds te maken met veel zieken, zowel onder teamleden als onder de kinderen. Ook in
de andere units moesten deze week kinderen thuisblijven vanwege griepachtige verschijnselen. Helaas
hebben we nog een keer moeten besluiten een groep 7/8 twee dagen thuis te laten blijven. Uiteraard
bieden we, als we deze noodmaatregel moeten treffen, de gelegenheid voor opvang. We snappen heel
goed dat niet alle ouders onverwachts opvang voor hun kind kunnen regelen. Voor deze leerlingen is er
plek in een andere groep van de unit.
De voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
Fijn dat er enthousiast wordt gereageerd op oproepen voor ouderhulp! Alvast bedankt daarvoor.
Het team van De Vaart

Pasen
Graag vertelt de ouderraad jullie dat in de werkgroep Pasen samen met enthousiaste leerkrachten en
hulpouders er een fantastisch Paasfeest wordt voorbereid. Op deze dag zijn we uitgenodigd voor een
rondleiding op de boerderijen aan de Ringdijk. Op donderdag 14 april zullen units 3/4, 5/6 en 7/8 een
bezoek brengen aan één van de boerderijen. Op woensdag 13 april openen zij hun deuren voor de
kinderen in unit 1/2.
Naast deze rondleiding zullen we uiteraard ook eieren gaan zoeken en andere leuke spelletjes en
activiteiten die passen bij de lente en Pasen.
Voor donderdag 14 april staat ook een gezamenlijke lunch op het programma. Binnen de units zullen de
kinderen samen met de leerkrachten een lunchmenu opstellen. Dit menu zal vervolgens via
SchouderCom met de jullie gedeeld worden en via die weg kunnen jullie je inschrijven voor het maken
van een van de gerechten op de lunchkaart die donderdag 14 april aan de leerlingen meegegeven
kunnen worden naar school (instructies over (Covid)hygiëne, aantallen en dieetrichtijnen zullen worden
meegestuurd in het SchouderCom bericht).
Wij van de ouderraad zijn druk met de voorbereidingen en hebben er nu al heel veel zin in! (nb. Het kan
zijn dat we nog een extra oproep doen voor hulpouders, hou ook hiervoor SchouderCom in de gaten.)
Groetjes Ouderraad Werkgroep Pasen!

Schoolfruit
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!
Het schoolfruit voor volgende week is:
•
Meloen, wortel, peer
Deze week is woensdag studiedag. Er wordt gekeken of er dinsdag voldoende ouders
kunnen zijn die de meloenen kunnen klaarmaken.

Ziekmeldingen
Regelmatig komen er nog telefonisch ziek- en afwezigheidsmeldingen binnen. Vriendelijk verzoek om
dat via Schoudercom te doen. Dan komt de ziekmelding direct bij de juiste persoon terecht. Uiteraard
kan er gebeld worden als er overleg nodig is.
Oproep: neem iets mee voor aan de Palmpasen stok!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over het versieren van Palmpasen stokken.
Palmpasen wordt gevierd op 10 april. Deze activiteit wordt georganiseerd door de PetrusPauluskerk in
Aarlanderveen. Deze versierde stokken staan op 10 april in de kerk en worden dezelfde dag gebracht
naar mensen die heel goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ook als je niet meedoet aan het versieren van de Palmpasenstokken, kun je iets betekenen voor de
mensen waar deze stokken naar toe gaan. Op iedere unit staat een kist waar je iets in kunt doen wat
aan de stokken gehangen kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om: theezakjes, verpakte
koekjes/snoep/paaseitje/chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, lieve spreuken op papier, etc.
Vanaf 30 maart tot en 8 april kun je iets inleveren.
Belangrijke data
30 maart
13 april
13 april
14 april
15 t/m 18 april
22 april

Studiedag, alle kinderen vrij
Bezoek boerderij door unit 1-2
Schoolvoetbaltoernooi: activiteit voor alle leerlingen van groep 8
Pasen ( incl. bezoek boerderij door unit 3-4, 5-6, 7-8)
Paasweekend, alle leerlingen vrij
Koningsspelen

Bijlagen
•
•
•
•

Bijeenkomst over de skatebaan in Ter Aar op 14 april voor ouders en kinderen
Workshop Aboriginal Dots voor kinderen
Bericht van de PetrusPaulus kerk in Aarlanderveen over Palmpasen
Triggr: Nederlandse les voor mensen afkomstig uit Polen

Bijeenkomst skatebaan op 14 april

Aboriginal Dots Workshop - voor de jeugd!
Doe je mee aan deze superleuke 3-delige schilder-workshop?
Je leert onder leiding van Susan Micke van Artodo hoe je zo'n mooi
Aboriginal Dots schilderij kunt maken.
In een serie van 3 lessen. Deze 3 lessen zijn op woensdagen of
zaterdagen.
De eerste les is dus op 6 of 9 april.
Meedoen:
Woensdaglessen: https://triggr.nu/agenda/aboriginal-dotsworkshop-artodo-a/
Zaterdaglessen: https://triggr.nu/agenda/aboriginal-dotsworkshop-artodo-a-2/
De lessen zijn bij stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar
(achterzijde brandweer), www.triggr.nu – info@triggr.nu –
0623071268

Palmpasen

Nederlandse les
Stichting !Triggr organiseert, met succes, sinds september
2021 Nederlandse les voor mensen afkomstig uit Polen. Deze
lessen zijn op zaterdagen. Deze mensen zijn blij met de
lessen. We hebben inmiddels twee groepen draaien, op
zaterdagen. Indien er meer animo is, draaien we nog een
groep op vrijdagavond. Om die reden willen we de lessen nog
verder onder de aandacht brengen. Zouden jullie daartoe ook
deze A4 poster / flyer willen verspreiden / printen / ophangen
/ online delen?
Anders: elke 2de zondag is er in het pand van stichting !Triggr
de mogelijkheid voor Poolse gezinnen om met elkaar kennis
te maken. Kent u gezinnen die hierin interesse zouden
hebben? Dan kunnen ze contact opnemen met mevrouw
Basia Stroo Kusiak via polen.nederland.info@gmail.com of
bellen naar 0658811307. De eerste bijeenkomst is op zondag
10 april aanstaande.

