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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als nieuwe school ben je, samen met kinderen en ouders, bezig met het vormen van een nieuwe
cultuur. We tasten met elkaar de mogelijkheden en grenzen af, we geven oude tradities een plek en
creëren nieuwe tradities. Dat gaat met vallen en opstaan, het is een kwestie van aftasten en afstemmen,
elkaar soms verliezen…maar zeker ook weer vinden!
Er zijn dan momenten waarin je merkt dat er al heel wat mooie stappen gezet zijn, dat de
verbondenheid groeit. Zeker als het gaat om activiteiten waarbij kinderen, ouders en de school
betrokken zijn. Prachtige voorbeelden zijn de Koningsspelen en de Avond4daagse. Samen iets moois
organiseren en beleven!
Ouderbetrokkenheid is hierbij van groot belang. Wij zijn mede afhankelijk van de input die
ouders/verzorgers geven en zeker ook van de inbreng die ouders/verzorgers leveren.
Welke inbreng wensen wij dan?
Dat kan inbreng zijn die te maken heeft met het welbevinden en/of de ontwikkeling van uw eigen kind,
maar ook als het gaat om het organiseren van activiteiten in een groep, unit of de school.
Wij willen graag laagdrempelig zijn, wij willen dat ouders betrokken zijn bij ons onderwijs.
Enige tijd geleden hebben wij een ouderenquête
uitgezet waarin u aan kon geven hoe tevreden u bent
over onze school. U gaf ons een 7,4 als eindcijfer.
Wij streven naar beter en hebben er daarom, in
overleg met de MR, twee vragen rond communicatie
uitgelicht. Via de verdiepende vragen achter deze link
willen we concreter achterhalen welke behoeften
ouders hebben en hoe wij hieraan tegemoet kunnen
komen.
Het team van De Vaart
Parkeren rond het IKC
De verkeerssituatie rond het IKC blijft aandacht krijgen.
Inmiddels zijn er al wat wijzigingen doorgevoerd zodat de situatie veiliger en overzichtelijker is.
Er blijven echter wat aandachtspunten.
In het gebied rond het IKC (voor de fietsenstalling en tennisvereniging) geldt een parkeerverbod. Dat
betekent dat er alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden.
Wij begrijpen dat parkeren op dagen dat het wat minder weer is soms lastig is, toch verzoeken wij
iedereen niet buiten de vakken te parkeren.
Met name parkeren langs het voetpad bij de fietsenstalling en parkeren naast de groenstrook
(tegenover de parkeervakken bij de tennis) veroorzaken soms opstoppingen en onoverzichtelijke
situaties.
De gemeente heeft aangegeven met enige regelmaat te handhaven.

Groepen 2022-2023
Ondanks het feit dat het schooljaar voorlopig nog niet ten einde is zijn wij al bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Mogelijk dat u heeft gezien dat er enkele vacatures zijn op De Vaart. Welke verschuivingen er
plaatsvinden kunnen we niet zeggen, maar dat we op zoek zijn naar leerkrachten delen we graag. Als u
iemand weet, laat het ons weten!
Naast de inzet van het personeel is een belangrijk aspect het herverdelen van de groepen en units.
Algemene aandachtspunten herverdeling
• Goed werkbare groepen samenstellen; rekening houdend met verschillende factoren rond
sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling
• Broertjes/zusjes/familie
• Toewerken naar een evenredige verdeling leerjaar
Binnen de unit blijft het jongste leerjaar zoveel mogelijk bij de huidige leerkracht. Het oudste leerjaar
van een groep stapt over naar de volgende unit. Dit is een passend moment om de jaargroep te mixen
en naar een evenwichtige samenstelling te zoeken. Dit geeft kinderen de kans om nieuwe
vriendschappen te sluiten en nieuwe plek in de klas aan te nemen. Het geeft ook de mogelijkheid om
weer balans aan te brengen in een groep.
Het mixen is ook nodig, omdat het aantal groepen in iedere unit niet gelijk is. Dus groepen kunnen vaak
ook niet in zijn geheel over (zoals de huidige 4 groepen 6 die over 5 groepen 7 worden verdeeld).
Dat betekent dat (indien mogelijk) leerlingen twee jaar bij dezelfde leerkracht blijven. De leerkracht
leert leerlingen daardoor beter kennen, routines van de groep kunnen de oudste op de jongste
overdragen. De leerkracht is al bekend met de helft van de leerlingen van de groep. Deze dan oudste
leerjaargroep heeft de taak om de jongste leerjaargroep zich welkom te laten voelen in de groep.
Om kinderen en ouders te betrekken bij de nieuwe indeling worden de volgende vragen gesteld:
Wat wil je dat de leerkracht van je weet als de groep wordt herverdeeld?
Wat wilt u dat de leerkracht van uw kind weet als de groep wordt herverdeeld?
In de groep is dit met de kinderen besproken, aan u de vraag of u hier thuis over na wilt denken en,
indien wenselijk, uw gedachten hierover uiterlijk 6 juni wilt delen met de huidige leerkracht(en).
Wilt u dit goed onderbouwen met argumenten.
Wij nemen uw opmerkingen mee maar dit wil niet zeggen dat alle opmerkingen worden
gehonoreerd.
Avond4daagse
Deze week liepen (en vanavond lopen) er zo’n kleine 250 kinderen en 150 volwassenen mee met de
Avond4daagse. Dat geeft een gevoel van trots, zoveel deelnemers die enthousiast met elkaar aan het
bewegen zijn en vooral de gezelligheid opzochten. Mede dankzij de
hulp van ouders, collega’s en oud leerlingen is alles organisatorisch
goed en veilig verlopen.
De sponsoren hebben ervoor gezorgd dat de wandelaars onderweg
(en soms na afloop) voorzien werden van een drankje en traktatie.
Dank aan: Dierplezier, DA drogisterij, De Kaashoek, Slagerij Jeff, Het
Fruitpaleis, John Kempen wafelbakker, Burg limonade en
BBQthuisbezorgd (familie Theuns).

Bag2school
Op 25 mei hebben we weer een inzamelingsactie van Bag2School.
De opbrengst gaat naar de ouderraad, zodat zij dat kunnen gebruiken voor het organiseren van hun
activiteiten.
Zie ook de bijlage.

Tennisclinic
Op woensdag 18 en 25 mei 2022 kunnen kinderen van groep 3/4 tijdens Atelier kennis maken met
Tennis. Trainer Mario zal een leuke training verzorgen voor de kinderen tussen 12:45 en 13:45 uur.
Daarop volgende kunnen kinderen van groep 5/6, buiten schooltijd, ook een uur kennis maken met deze
leuke sport.
Trainer Mario staat tussen 14:00 en 15:00 uur klaar om ook voor de kinderen van groep 5 en 6 klaar bij
TV Ter Aar.
Deze kennismaking is gratis, opgeven kan via Schoudercom bij de directie.
De materialen worden verzorgd, sportkleding is gewenst.
Gezonde school
Deze week hebben we extra aandacht besteed aan het eten van groente en fruit
als tussendoortje. Wat fijn dat zoveel kinderen dit meenamen! De hele week is
bijgehouden hoeveel kinderen en leerkrachten fruit/groente aten op school. A.s.
maandag wordt de uitslag van deze wedstijd bekend gemaakt door juf Marijke
en meester Ruud! Spannend….
Fijn als u na deze fruitactie dagelijks fruit en/of groente mee blijft geven naar
school!
Gevonden voorwerpen
Op iedere unit worden gevonden voorwerpen verzameld, daar kunnen kinderen en ouders terecht
wanneer zij iets kwijt zijn.
Mochten er buiten en/of in algemene ruimtes iets gevonden worden dat wordt dit bij de beheerder
ingeleverd. Bij de balie in het Hart staat ook een gevonden voorwerpenbak.
Fietssleutels en andere kostbare zaken worden in het algemeen bij de beheerder ingeleverd.
Boekenpitch juf Carola
Afdwalen tijdens gesprekken, aan het einde van een pagina erachter komen dat je
eigenlijk geen idee meer hebt waar de tekst over ging en moeite met in slaap
vallen omdat je hoofd blijft doortollen....
Dit boek is echt een aanrader voor volwassenen om te lezen!
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden uit de praktijk, laat
de schrijver zien hoe we weer meer grip op onze focus krijgen. Het effect is dat we
weerbaarder tegen stress worden, productiever zijn en meer aanwezig zijn in
het hier en nu.
Een geweldig boek wat heerlijk wegleest en waar je veel aan hebt in je werk, vrije tijd en opvoeding van
kinderen. Want wat voor volwassenen werkt om focus te houden, werkt ook voor kinderen!

Kies een club
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met
geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of
muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.
Het is van groot belang dat ook deze kinderen de mogelijkheid hebben om lid
te kunnen worden van een vereniging.
Daarvoor kan het Jeugdfonds Sport en cultuur aangesproken worden.
Wij zijn als school intermediair voor dit fonds en kunnen op verzoek van
ouders een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van een
lidmaatschap en/of benodigdheden (kleding, huur instrument,..).
Wanneer u aanspraak wilt maken op dit fonds dan kunt u contact opnemen met de directie (via
Schoudercom, telefoon of binnenlopen).
U kunt uw aanvraag ook via deze website indienen.
Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen!
Belangrijke data
25 mei
26 t/m 29 mei
6 t/m 8 juni
22 t/m 24 juni
27 t/m 30 juni
4 en 5 juli
7 juli
8 juli
9 juli t/m 21 augustus

Bag2school (inleveren tot 8.30 uur)
Hemelvaartweekend (deze week geen nieuwsbrief)
Extra lang Pinksterweekend i.v.m. studie tweedaagse van het team
Kamp groep 8
Facultatieve oudergesprekken
Afscheidsavonden groep 8
Kennismaking groep en leerkrachten schooljaar 2022-2023
Studiedag, alle kinderen vrij en start van de zomervakantie
Zomervakantie

Bijlagen
•
•
•
•

Bag2school
Kinderkerk
CJG: Over opvoeden gesproken
Zonnebloemwedstrijd

Kinderkerk RK Aarlanderveen; zondag 22 mei 9:15 uur
Aanstaande zondag 22 mei is er weer kinderkerk. De kinderen die dit jaar hun 1e Heilige Communie
gaan doen worden deze ochtend ook voorgesteld in de viering. In de kinderkerk gaan we een mooi
verhaal lezen dat gaat over dingen die eerlijk of juist oneerlijk zijn. Daarna hebben we het over liefde en
vrede. Ook hebben we weer een leuke activiteit bedacht. Wat dit is houden we nog even geheim. We
zien jullie graag aanstaande zondag om 09:15 uur in de kerk.
Groetjes Werkgroep Kinderkerk.
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