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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het was een kort weekje voor de leerlingen en het waren bijzondere dagen voor het personeel van De
Vaart.
De afgelopen studiedagen zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen op het afronden van het
huidige schooljaar en het starten van het nieuwe schooljaar. Met elkaar zijn de opbrengsten
geanalyseerd en is bekeken wat dit betekent voor de kinderen en ons onderwijs. Waar gaan we mee
door, wat moet bijgesteld worden en wat pakken we op?
Ook zijn we bezig geweest met de organisatie van ons onderwijs, daarover meer in het stukje over de
unitindeling.
Eind van de eerste studiedag zijn wij afgereisd naar Zeeland.
Daar hebben we met elkaar gewerkt aan teamvorming.
Een proces waarin we al een paar jaar zitten, maar waar we nauwelijks momenten hadden waar we echt
als volledig team konden optrekken. Een waardevolle avond en dag waarin we elkaar op een andere
manier hebben leren kennen en elkaars kwaliteiten nog meer hebben ontdekt.
Het was een actieve dag waarin we als teams op verschillende manieren van eiland naar eiland moesten
oversteken. Doelen bereiken, grenzen verleggen
en grenzen accepteren….het zat er allemaal in.
Daarnaast ook een flink nat pak en hier en daar
wat schaafwonden.
Het kan dus zo maar zijn dat hier en daar een
leerkracht wat moeilijk loopt of wat piep en kraak
geluiden maakt. Het was het waard!
Het team van De Vaart
Afscheid
Eind van dit schooljaar nemen wij afscheid van 4 collega’s, daarnaast is inmiddels bekend dat juf Cora
Oosterman een nieuwe werkplek op een andere basisschool gevonden heeft.
Amber heeft afgelopen jaar op maandag in groep 5/6C gestaan en zal het komend schooljaar volledig op
De Maranatha werkzaam zijn. Fijn dat zij daar fulltime terecht kan, maar jammer dat wij afscheid van
een goede leerkracht en fijne collega moeten gaan nemen.
Cora Raven, staat op dit moment in unit 3/4, gaat een nieuwe uitdaging aan op een andere basisschool.
Cora is twee jaar geleden gestart bij ons en heeft
mede gezorgd dat de nieuwe opzet van unit 3/4
vorm heeft gekregen. Helaas heeft zij een deel van
het proces gemist door ziekte, maar is gelukkig wel
hersteld teruggekeerd. Cora is een echte
doorzetter, wij verwachten dat zij haar plek op de
nieuwe school snel zal gaan vinden.

En dan zijn er twee collega’s die hun loopbaan in het onderwijs gaan beëindigen. Nannie en Marieke
gaan met (vervroegd) pensioen.
Beide zijn al vele jaren werkzaam in het onderwijs en nemen met hun vertrek heel veel kennis, ervaring
en kunde mee.
Nannie heeft 46 jaar in het onderwijs gewerkt en is een doorgewinterde kleuterexpert. Zij kan iedere
kleuter lezen als geen ander en weet het beste uit het jonge kind te halen. Zij heeft oog voor detail als
het gaat om het inrichten van het kleuteronderwijs en deelt haar kennis met haar collega’s en ouders.
Na jaren lang het gezicht van de onderbouw op De fontein te zijn geweest, heeft zij er mede voor
gezorgd dat het onderwijs aan het jonge kind doorontwikkeld is tot waar we nu staan.
Voor haar zal het loslaten van de school en kinderen wennen worden, wij gaan een fijne en zeer kundige
collega missen en de kinderen een geweldige juf!
Marieke neemt na 42 jaar afscheid van het onderwijs. Zij heeft in die jaren heel wat leerlingen in
verschillende groepen voorbij zien komen. Marieke is een leerkracht en collega die zich flexibel en altijd
voor 110% inzet, niets leek haar te gek. De laatste jaren heeft zij vooral in de bovenbouw gestaan, maar
daarvoor heeft zij zich ook jaren in de onderbouw ingezet. Marieke is creatief in denken en doen, in voor
vernieuwingen en heeft sommige taken al uitgevoerd voordat de vraag gesteld is.
De school, de kinderen en wij als collega’s zullen ook haar erg gaan missen!
Speciaal voor Nannie en Marieke willen we aan ouders en oud leerlingen vragen een kaartje te sturen
waarin zij hun herinnering of wens delen. Het kaartje kan opgestuurd of afgegeven worden bij De
Vaart. Zorg wel dat Nannie en Marieke dit niet door hebben, het moet een verrassing blijven!
Unitindeling
De unitindeling voor het komend schooljaar ziet er nagenoeg hetzelfde uit als dit schooljaar.
Er zijn twee onderbouwunits met ieder drie basisgroepen, de middenbouwunit gaat van 4 naar 5
basisgroepen (over de eventuele gevolgen worden de ouders van de betreffende unit apart ingelicht) en
er zijn twee bovenbouwunits. Eén unit 5/6 met 4 basisgroepen en één unit 7/8 met 5 basisgroepen.
In principe geldt dat we streven naar zo min mogelijk verandering, wat betekent dat in principe de
jaargroepen in zijn geheel doorschuiven naar het volgende jaar. Daarnaast blijven de meeste
leerkrachten in hun huidige basisgroep en behouden dus ook een groot deel van hun huidige leerlingen.
Vanwege het feit dat er enkele collega’s afscheid nemen en er vacatures zijn, ontkomen we niet aan
enkele wisselingen. Op dit moment zijn er nog vacatures voor een leerkracht in groep 1/2, een
leerkracht in 3/4 en een onderwijsassistent in unit 1/2. Daarnaast zijn er twee collega’s die met
zwangerschapsverlof zijn/gaan. De invulling van vervanging is hier gedeeltelijk van bekend.
Wat dit concreet betekent is terug te zien in het overzicht dat als bijlage is toegevoegd.
De leerlingverdeling gaat op 21 juni, samen met het portfolio mee naar huis.

Gezonde school
Wist je dat….
Wist je dat in een heel witbrood 63 suikerklontjes zitten?
Kleine rekensom: er zitten ongeveer 24 sneetjes brood in 1 brood, dat is
dus 2½ suikerklontje per sneetje brood.

24 uur Zeskamp
Zoals inmiddels wel bekend vindt op 24 en 25 juni de 24 uur van Ter
Aar plaats.
De organisatie is nog hard op zoek naar teams die deel willen nemen
aan de zeskamp.
Houd je van sporten, maar vooral van gezelligheid?
Doe dan mee aan De 24 van Ter Aar Zeskamp.
Met 6 sport- en spelonderdelen (stiekem 7).
Voetbal, volleybal en tennis ken je. Padel misschien ook al. En nog 3
ludieke onderdelen.
Daarover zeggen wij, het is iets met koekenpannen, iets met een
sjoelbak en iets met een zeil.
Inschrijven via 24uurvanteraar@gmail.com.
Je hoeft alleen je teamnaam door te geven.
Zoek vervolgens 6 tot 8 spelers (16+ en minimaal 2 vrouwen) met een
goed humeur bij elkaar en trek zaterdag 25 juni ten strijde.
De Dolle Vaartdagen
Inmiddels hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 een mooie uitnodiging ontvangen voor De Dolle
Vaartdagen. Een mooie nieuwe traditie is geboren en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Ook hierbij geldt dat we echt niet zonder ouderhulp kunnen…en we missen nog flink wat ouders om te
zorgen dat deze dagen een succes worden.
Kijk alstublieft in uw agenda of er ruimte is om aan te sluiten bij (één van) deze dagen, aanmelden kan
via Schoudercom.
Geslaagd (of niet)
De afgelopen dagen hebben verschillende oud leerlingen te horen gekregen of
ze geslaagd zijn voor hun eindexamen.
Van harte gefeliciteerd aan diegene die hun diploma gehaald hebben!!
En heel veel succes met de herexamens als het niet in één keer gelukt is.
Op naar een volgende stap in de toekomst.
Belangrijke data
22 t/m 24 juni
21 t/m 24 juni
27 t/m 30 juni
4 en 5 juli
7 juli
8 juli
9 juli t/m 21 augustus

Kamp groep 8
De Dolle Vaartdagen groepen 1 t/m 7
Facultatieve oudergesprekken
Afscheidsavonden groep 8
Kennismaking groep en leerkrachten schooljaar 2022-2023
Studiedag, alle kinderen vrij en start van de zomervakantie
Zomervakantie

Bijlagen

•
•
•

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
24 uur van Ter Aar
Oproep Coaches gezocht Coach4You

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
Unit 1-2 A
ma
di
1/2A
Vacature
Vacature
1/2B
Marian Dufrenne
Marian Dufrenne
1/2C
Laura Egberts
Laura Egberts
Onderwijsassistent: Lisa Houtman (ma t/m vrij)

1/2D
1/2 E
1/2 F

ma
Denice Blikman
Sandra Niesing
Kitty Hartsinck

di
Denice Blikman
Sandra Niesing
Kitty Hartsinck

wo
Vacature
Marina Wijfje
Laura Egberts

do
Marina Wijfje
Marian Dufrenne
Laura Egberts

vr
Marina Wijfje
Marian Dufrenne
Laura Egberts

wo
Denice Blikman
Sandra Niesing
Tjitske Kaspers

do
Denice Blikman
Barbara Pedroli
Tjitske Kaspers

vr
Denice Blikman
Barbara Pedroli
Tjitske Kaspers

Onderwijsassistent: Tanja Bouwmeester (ma, do, vrij).
Sandra Niesing heeft zwangerschapsverlof tot herfstvakantie, dit verlof wordt ingevuld door Jolanda Heijkoop
Tjitske Kaspers gaat vanaf zomervakantie met verlof. Invulling verlof staat nog open.
Vacature onderwijsassistent voor twee dagen.
Unit 3-4
ma
3/4A
Suzanne van
Leeuwen
3/4B
3/4C
3/4D
3/4E

Yara Bruggeman
Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest
Evelien Grandia

di
Suzanne van
Leeuwen
Yara Bruggeman
Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest
Evelien Grandia

wo
Suzanne van
Leeuwen/Danielle
Kreb
Yara Bruggeman
Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest
Vacature

do
Suzanne van
Leeuwen

vr
Suzanne van
Leeuwen

Yara Bruggeman
Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest
Vacature

Yara Bruggeman
Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest
Vacature

Onderwijsassistenten: Wilma Ouwerkerk (ma t/m vrij) en Jannie Domburg (ma t/m do)
*Yvonne zal begin van het schooljaar nog niet volledig aan het werk zijn, invulling vervanging staat nog open.
Unit 5-6
ma
5/6A
Lianne
Burgerhout
5/6B
Donja Brug
5/6C
Willemieke
Kolman
5/6D
Astrid Haak

di
Lianne Burgerhout

wo
Denise Hendriks

do
Denise Hendriks

vr
Lianne Burgerhout

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Vacature

Astrid Haak

Annet Priester

Annet Priester

Astrid Haak/Annet
Priester

wo
Evelyn Vis
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol

do
Marjan Koole
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol

Marloes Buikema
Silvia van Geene

Marloes Buikema
Silvia van Geene

vr
Marjan Koole
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol/
Shirley van Kesteren
Marloes Buikema
Silvia van Geene

Leerkrachtondersteuner: Sybke Reatsch (ma t/m vrij)
Unit 7-8
ma
7/8A
Evelyn Vis
7/8B
Stéphanie Kleijn
7/8C
Shirley van
Kesteren
7/8D
Marloes Buikema
7/8E
Silvia van Geene

di
Evelyn Vis
Stéphanie Kleijn
Shirley van
Kesteren
Marloes Buikema
Silvia van Geene

Leerkrachtondersteuners: Anja Poelwijk (ma, di, do) en Roeland Smeenk (ma, di, vrij)

