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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week ontvangt u de nieuwsbrief voor twee weken. De
directie gaat namelijk donderdag en vrijdag op tweedaagse
met alle directeuren, intern begeleiders en het
bestuursbureau van WIJ de Venen. In die twee dagen gaan wij
ons o.a. bezig houden met de strategische koers.
Hoe kunnen wij op alle scholen van WIJ de Venen GOED (=
Groeien+Ontwikkelen+Ervaren+Delen) onderwijs geven?
Goed voor onze leerlingen, Goed voor onze medewerkers en
Goed voor onze omgeving.
De ambitie is om op al onze scholen van WIJ de Venen GOED
onderwijs te bieden.
Dat betekent dat we al onze leerlingen de ruimte geven om te groeien, zich te ontwikkelen, te ervaren
en te leren.
Leerlingen leren niet alleen de basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en schrijven, maar we laten ze
ook zien en ervaren hoe je die basisvaardigheden kunt gebruiken buiten het klaslokaal. GOED onderwijs
draait niet alleen om meetbare prestaties, maar ook om ontwikkeling: leren = ontdekken!
Het team van De Vaart

Startavonden
Wat fijn dat wij zoveel ouders hebben ontmoet op de afgelopen startavonden.
Een moment waarop leerkrachten informatie deelden (over o.a. communicatie) en er op de unit de
gelegenheid was om rond te kijken, vragen te stellen en elkaar beter te leren kennen.
Wij hopen op deze manier dat ieder een beter beeld heeft gekregen van het onderwijs en de organisatie
op de verschillende units. Ook fijn dat leerkrachten, directie en ouders elkaar hebben kunnen
ontmoeten.
Wilt u de afspraken over communicatie nog eens nalezen, deze staan in ons ABC voor ouders.

Groepsouders gezocht!
Als groepsouder ondersteun je de groep én leerkracht bij het organiseren van activiteiten. Je bent dan
de schakel tussen ouders, leerkracht en Ouderraad. Daarnaast word je door de Ouderraad als eerste
benaderd om te helpen bij activiteiten.
De groepsouders van een unit kunnen elkaar waar nodig ondersteunen bij deze taak.
Lijkt het u fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de groep/unit van uw kind, dan kunt u zich
aanmelden bij de betreffende groepsleerkracht. Mochten per groep meerdere ouders zich aanmelden,
dan volgt een overleg.

Chromebook/Snappet contract
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen weten wat de afspraken zijn van het gebruik van
digitale leermiddelen, zodat we er allemaal prettig mee kunnen werken.
In unit 3/4, 5/6 en 7/8 is onderstaand contract besproken. Groep 4 krijgt eenmalig deze week
het contract mee naar huis om te ondertekenen, graag volgende week retour.

Gezonde school
Via de GGD ontvingen we de mooie brochure “trommel zonder rommel”, over gezond eten en drinken
mee naar school. In de inleiding staat het volgende:
“Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel zit, op school goed kan opletten en veel energie heeft. Met de
tips in dit boekje gaat dat lukken. Want als je gezond eet en drinkt, voel je je fit, heb je meer energie en
kun je beter opletten. Daarom zeggen wij: Een Trommel zonder Rommel! Een brochure vol met ideeën
voor gezonde pauzehappen en lunchtrommels.
We delen deze brochure een “trommel zonder rommel” graag met u, want hij sluit goed aan bij onze
gezonde school gedachte.

Zonnebloemactie
In april hebben alle kinderen een zakje zonnebloemzaden meegekregen.
Wij zijn reuze benieuwd hoe het met jullie zonnebloemen gaat en natuurlijk hoe hoog deze al zijn.
Stuur uiterlijk 14 september een foto van de zonnebloem met de meetlat ernaast naar de
ouderraadmail en wie weet ben jij de winnaar!
Ouderpoll
Begin deze week heeft de Ouderraad, via Schoudercom, een poll uitgezet over de ouderbijdrage.
U heeft nog tot 4 september om hem in te vullen.
Voedselbeperkingen en allergieën
Sinds het schooljaar 2020/2021 worden de voedingsallergieën en beperkingen van alle kinderen van de
vaart verzameld en bijgehouden door de allergiecommissie. De commissie bestaat op dit moment nog
maar uit één persoon namelijk Petra Pieterse. Doel van de commissie is 1) om de allergieën te
registreren na melding van de juffen/meesters en 2) ervoor te zorgen dat bij schoolactiviteiten zoals
onder andere bij kerst en Koningsspelen om een alternatief hapje/drankje te verzorgen waar nodig.
De belangrijkste reden is dat alle kinderen ondanks een voedselbeperking of allergie zo normaal
mogelijk mee kunnen doen met de activiteit. Voedingsallergieën (indien nog niet bekend) graag melden
via Schoudercom bij de eigen leerkracht. De leerkracht zorgt er dan voor dat dit ook bekend wordt bij de
allergiecommissie.
Overige vragen kunnen gesteld worden via Schoudercom --> Allergiecommissie.
Zoals al te lezen in het bovenstaande stukje ben ik nog op zoek naar 1 ouder die samen met mij dit wil
doen.
Femke de Wit heeft dit samen met mij de afgelopen 2 jaar verzorgd. Ze is aan het einde van afgelopen
schooljaar gestopt. Wij bedanken haar voor haar inzet en hopen dat iemand haar stokje wil overnemen.
Bij vragen of interesse stuur een berichtje via Schoudercom naar de allergiecommissie of na Petra
Pieterse.
Petra Pieterse Allergiecommissie
ABC De Vaart (herhaling)
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.

Belangrijke data
12 en 13 september
Week 12-16 september
Week 19 -23 september
Week 19 -23 september

schoolfotograaf
vooradviesgesprekken groep 8 leerlingen
startgesprekken
Nationale sportweek

Bijlagen

•
•
•
•
•
•
•
•

Bericht schoolfotograaf
Webinar: Help je kind groeien met een positieve mindset
Naailes voor kinderen
WJJ club
Kinderkerk
Eerste Heilige communie
Nieuwkoopse waterdagen
Alphense roeiverenging

Beste ouders,
Maandag 12 en dinsdag 13 september a.s. komen wij op school om
de kinderen te fotograferen. (individueel+groep+ bz met kleintje van thuis)
Kleding advies, zie achtergrond. Ieder naar eigen smaak.
Pas op: Fluor kan een reflexie geven op de kaaklijn van het kind.
Hele fijne streepjes kunnen een vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met
nat haar op school aankomen.
De groepen 5/6 en 7/8 gaan maandag 12 september op de portret en groepfsoto.
De groepen 3/4 en 1/2 gaan dinsdag 13 september op de portret en groepsfoto.
Achtergrond:

Let op! De bestelperiode, zonder portokosten is nu 14 dagen.( voorheen 30 dagen)
We brengen maximaal 2x de foto’s op school. Daarna sturen we de foto’s privé op en worden er dus
portokosten berekend.
Broertjes en zusjes foto’s:
De broertjes en zusjes mogen weer op de foto! Op maandag fotograferen we vanaf 14.05 tot 15.00 (zo
nodig langer) met twee fotografen. U kunt daarvoor intekenen. De intekenlijsten liggen vanaf maandag
5 september klaar op de balie bij de hoofdingang.
De inschrijving dient aansluitend te zijn.
Met vriendelijke groet,
De fotografen

Naailes voor enthousiaste beginners (groep 5-8)

Vanaf donderdag 1 september starten de creatieve workshops
weer.
Maak tijdens 6 lessen met de naaimachine zelf een tasje, een
scrunchie, een feestslinger en meer!
Inloop 14.00 uur; les 14.15-15.45 uur
Er zijn nog en paar plekjes vrij.
Aanmelden of meer info: Heidi.snoek@hotmail.com /
0651683938
Adres: Aardamseweg 24 in Ter Aar

Kinderkerk
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de kinderkerk gaat weer van start.
Op zondag 11 september is de opening van het jubileumjaar 125 jaar Petrus en Pauluskerk.
Bij de kinderkerk gaan we het hier natuurlijk over hebben; Hoe is onze kerk ontstaan?
En bij een jubileumjaar horen feestelijke slingers. Deze gaan we met elkaar maken.
Ben je nieuwsgierig en heb je zin om te komen, dan zien we jullie graag zondag 11
september om 11:15 uur in Aarlanderveen in de Petrus en Pauluskerk.
Er is crèche aanwezig.
Werkgroep kinderkerk

Eerste Heilige communie
Binnenkort start in de RK Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus de voorbereiding op
de 1e H. Communie. Dat gebeurt in het catecheseproject ‘Het Anker’.
U bent daarbij welkom met uw hele gezin.
Voor de H. Franciscusparochie gebeurt dit in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen en voor de H.
Claraparochie in de H. Adrianuskerk in Langeraar.
Op zes zondagochtenden verdeeld over het jaar, gaan kinderen én ouders o.l.v. enthousiaste
medeparochianen en de pastor aan de slag. Voor iedere leeftijdsgroep tot 12 jaar is er een plezierig
programma van ontmoeting, activiteiten en bezinning. Tieners zijn van harte welkom om mee te helpen
in een kindergroep.
Hiermee bieden we uw gezin een positieve ervaring met het samenkomen in de RK Kerk en het
christelijk geloof.
Voor gezinnen woonachtig in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en
Zevenhoven begint het programma op zondag 6 november in de Adrianuskerk in Langeraar.
Aanmelden vóór 12 oktober op https://rkgroenehart.nl/het-anker/ of scan de
QR-code
Informatieavond
Heeft u belangstelling, maar heeft u nog vragen? U bent welkom op de
informatieavonden:
•
•

woensdag 28 september 2022 in de Petruskerk in Roelofarendsveen,
om 20.00 uur
Maandag 10 oktober 2022 in de pastorie in Langeraar, om 20.00 uur

U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt.
Om u goed te kunnen ontvangen, is het fijn dat u zich aanmeldt. Graag via info@mijnanker.nl
Is uw zoon of dochter mogelijk nog niet gedoopt, dan zoeken we samen naar een geschikt moment voor
het H. Doopsel.
ook oudere kinderen die meer willen weten over God, Jezus en de kerk en zich misschien willen
voorbereiden op de 1e H. Communie zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groeten namens het Anker-kernteam,
Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker.

