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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij hopen dat alle kinderen (en uiteraard ouders die
niet hoefden te werken) een goede vakantie hebben
gehad.
Een vakantie waar het schoolritme even geparkeerd
kon worden en waar waarschijnlijk veel andere
activiteiten hebben plaatsgevonden, in Nederland
en/of in het buitenland.
Wij hopen ook dat ouders hebben kunnen genieten
van de aanwezigheid van hun kinderen, zes weken
samen thuis of ergens op vakantie.
De voorbereidingen op dit schooljaar zijn al in volle gang, de afgelopen week hebben de leerkrachten er
samen voor gezorgd dat wij er weer klaar voor zijn.
We willen dat de kinderen zich weer welkom voelen en goed kunnen starten in hun nieuwe groep.
Voor het ene kind betekent een nieuwe groep echt nieuw…andere unit, andere kinderen en/of andere
leerkrachten. Voor andere kinderen blijven sommige dingen hetzelfde…groepsgenoten, unit en/of
leerkracht.
Een speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen die voor het eerst naar school gaan of die van een
andere school komen.
Dat is altijd wennen, de start van het schooljaar staat daarom ook in het teken van groepsvormende
weken. Dat betekent dat er veel aandacht besteed wordt aan activiteiten om elkaar goed te leren
kennen en met elkaar een goede groepscultuur op te zetten. Dit is heel belangrijk, daar zal een groep
het hele schooljaar profijt van hebben.
In deze nieuwsbrief ook speciale aandacht voor communicatie en verbinding.
We hebben n.a.v. onze ervaringen en die van ouders het e.e.a. aangescherpt en aangepast.
Het doel blijft om te zorgen dat we als school en ouder zo goed mogelijk samenwerken waarbij de zorg
en de ontwikkeling van kinderen centraal staat.
Maandag zien en spreken we elkaar weer, u bent van harte welkom om na schooltijd even binnen te
lopen op de unit.
Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar waarin we met elkaar veel plezier beleven, mooie stappen
zetten en trots kunnen zijn op wat we bereiken!
Het team van De Vaart

Kennismakingsbrief
De kennismakingsbrieven zijn via Schoudercom verstuurd, hierin stellen de leerkrachten zich voor en
delen praktische informatie over de groep/unit waarin uw kind komt.

Startavonden
In de twee schoolweek vinden de startavonden plaats, een speciale avond voor alle ouders waar de
gelegenheid is om kennis te maken en informatie te ontvangen over het nieuwe schooljaar.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, we starten om 19.30 uur en de avond zal ongeveer een uur
duren.
Maandag 29 augustus:
unit 1/2
Dinsdag 30 augustus:
unit 3/4
Woensdag 31 augustus:
unit 7/8
Donderdag 1 september:
unit 5/6
Communicatie
Op de startavonden wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp communicatie.
Om een goede relatie met ouders en kinderen te onderhouden zijn er bepaalde afspraken gemaakt om
op zo’n prettig en effectief mogelijke manier te communiceren.
Wij stellen het persoonlijke (telefoon)gesprek het meest op prijs, ook ouders hebben aangegeven dat dit
de beste manier van communiceren is. Digitaal communiceren, via Schoudercom, is prima als het gaat
om een mededeling of maken van een afspraak.
In principe zijn leerkrachten en directie na schooltijd bereikbaar voor een korte mededeling of het
maken van een afspraak. De directie heeft daarnaast iedere woensdag een inloop spreekuur tussen 8.30
en 9.00 uur.
Ziekmeldingen kunnen via Schoudercom doorgegeven worden, graag voor 8.20 uur aangezien de
leerkrachten vanaf dat moment beschikbaar moeten zijn voor de kinderen. Er zal later op de dag een
reactie volgen op deze ziekmelding.
Indien uw kind gebruik maakt van de voor- en/of naschoolse opvang dan horen wij dit graag, zeker als
uw kind incidenteel of op afwijkende dagen gebruik maakt van de naschoolse opvang.
Het is ook prettig als u doorgeeft wanneer uw kind opgehaald wordt door een ander persoon.
Deze meldingen kunnen via Schoudercom doorgegeven worden.

ABC De Vaart
Naast deze nieuwsbrief heeft u ook een extra bijlage ontvangen, het
“De Vaart ABC voor ouders”.
Hierin staat allerlei informatie over onze werkwijze en organisatie.
Dit ABC voor ouders staat ook op de website, naast nog enkele andere
documenten die snel informatie verschaffen over verschillende zaken
zoals: het vakantierooster, ons voedingsbeleid, de schoolgids,
de groepsbezetting, enz.
Via het ABC en via de website wordt u via linken doorverwezen naar deze documenten.
Mocht u informatie missen, laat het ons dan weten.

Oversteek Vosholstraat
Om de oversteek richting het nieuwe schoolgebouw van IKC de Vaart voor alle kinderen nog veiliger te
maken, is er voor de zomervakantie een nieuwe knipperlichtinstallatie geplaatst.
Een mooi moment om even bij stil te staan, zo aan het begin van de Maand van de Veilige
Schoolomgeving die in september van start gaat.
Maandagochtend 22 augustus tussen 8.00 uur en 08.30 uur is wethouder Tom de Kleer samen met twee
wijkagenten bij de nieuwe knipperlichtinstallatie aanwezig, om alle kinderen op hun eerste schooldag na
de vakantie een mooi en verkeersveilig schooljaar te wensen en een tasje te overhandigen.
Lopen, fiets of rijden jullie een andere route naar school? Dan ligt er bij de juf of meester nog een tasje
klaar.
Maak er met elkaar een goed en verkeersveilig schooljaar van!

Met het portfolio hebben alle leerlingen ook een uitnodiging
ontvangen om mee te doen aan de fotowedstrijd. “Maak een
foto dat je aan het lezen bent op een zo’n origineel mogelijke
plek tijdens je vakantie. De meest originele foto krijgt een
boekenbon cadeau.”
We gunnen ieder kind een vakantie vol leesavonturen. In
boeken zijn werelden te ontdekken, voorlezen of zelf lezen, dat
maakt niet uit. We stimuleren dit graag met deze
fotowedstrijd.
Nemen jullie na de vakantie de foto mee? Wie weet win jij die mooie prijs!

Belangrijke data
Maandag 22 augustus
Week van 22 augustus
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
12 en 13 september
Week 12-16 september
Week 19 -23 september

eerste schooldag
Elke middag tussen 14.00 en 14.15 uur vrije inloop
startavond unit 1-2 A en unit 1-2 B (19.30-20.30 uur)
startavond unit 3-4 (19.30-20.30 uur)
startavond unit 7-8 (19.30-20.30 uur)
startavond unit 5-6 (19.30-20.30 uur)
schoolfotograaf
vooradviesgesprekken groep 8 leerlingen
startgesprekken

Bijlagen
•

Het “De Vaart ABC voor ouders is apart meegezonden

