De Vaart nieuwsbrief
16 september 2022

Beverlanderhof 28, 2461 BT, Ter Aar
tel. 0172 602939
directie.devaart@wijdevenen.nl
www.devaart-teraar.nl
ziekmeldingen via Schoudercom

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag is het eerste atelierblok van dit schooljaar gestart. Dit schooljaar hebben we 5 atelierblokken
van 3 of 4 lessen. Unit 3-4 op maandag, unit 5-6 op woensdag en unit 7-8 op vrijdag.
In de atelierblokken wordt een gevarieerd aanbod aangeboden, waaruit kinderen een keuze kunnen
maken. Dit aanbod wordt verzorgd door externen, bijv. muziekdocenten, vrijwilligers, ouders en
leerkrachten.
Unit 7-8 was vandaag als eerste aan de beurt. Een onderdeel van het atelier was Bugelles (een soort
trompet). Leerlingen moesten proberen geluid te krijgen uit het mondstuk. Nou, dat valt zeker niet mee
en vraagt om doorzettingsvermogen. Volgende week het vervolg. Verder konden de kinderen kiezen uit
de natuur in, scrappen met foto’s, sport en spel, programmeren, borduren, techniek met o.a. papieren
torens bouwen en werken met een lijmpistool, weven, papiermaché . Ook in de andere units kunnen
kinderen uit een gevarieerd aanbod kiezen. In de blogs gaat u er vast wat van terug zien!
Volgende week start de midden- en bovenbouw met een nieuwe leskrachtthema: “GiGaGroen” over
duurzaam leven. Dit thema sluit mooi aan op het thema van de Kinderboekenweek.
Het team van De Vaart

Zonnebloemactie
Afgelopen Pasen hebben alle kinderen van De Vaart een zakje met zonnebloemzaad gekregen. De
werkgroep Pasen heeft daar een wedstrijd aan verbonden om te kijken wie de hoogste zonnebloem kon
kweken. Als je door Ter Aar rijdt, zie je overal hoge zonnebloemen in de tuinen staan; een heel gezellig
gezicht.
De Ouderraad heeft veel foto’s en zelfs een filmpje binnen gekregen met mooie zonnebloemen erop.
Hoge zonnebloemen, brede bloemen (wel 27 cm) en zonnebloemen met heel veel bloemen (wel meer
dan 20). Iedereen heeft goed zijn/haar best gedaan om de zonnebloemen goed op te kweken. Sommige
kinderen waren gelijk begonnen met kweken en sommige kinderen later; dan zie je ook een verschil in
afmeting. Bij sommige kinderen is de zonnebloem helaas geknakt vanwege de (te) grote bloem.

De uitslag van de zonnebloemwedstrijd:
Siem , groep 3/4C350 cm
Lynn groep 1/2F346 cm
Vera groep 5/6C en Emma groep 3/4D 330 cm
Zij hebben vanmorgen van de Ouderraad een cadeaubon gekregen ter waarde van respectievelijk €10,
€7,50 en €5 om te besteden bij Intratuin.
Wij willen iedereen bedanken voor hun enthousiasme en het meedoen aan deze wedstrijd!

Startgesprekken

Afgelopen week vonden de voorlopige
adviesgesprekken met de leerlingen van groep
8 en hun ouders plaats. Komende week vinden
de startgesprekken voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 7 plaats. Via SchouderCom bent
u hiervoor uitgenodigd en heeft u kunnen
intekenen voor een gesprek.
Startgesprekken hebben als doel om elkaar
(verder) te leren kennen. Dat vormt de basis
om er met elkaar, kind-ouders-school, een
goed schooljaar van te kunnen maken.
Vanaf groep 3 wordt u samen met uw kind
verwacht, kinderen van groep 1-2 mogen mee.
Om het gesprek goed te kunnen voeren is het
niet de bedoeling dat broertjes/zusjes bij het
gesprek aanwezig zijn.
U kunt thuis samen met uw kind het gesprek
thuis voorbereiden. U kunt daarvoor de vragen
van het formulier gebruiken, maar natuurlijk
mogen ook eigen punten worden ingebracht.

Tips van onze I-coach
Regelmatig zullen in de nieuwsbrief tips verschijnen van onze I-caoch Els. Deze tips gaan bijvoorbeeld
over digitale hulpmiddelen, mediawijsheid enz.
In SchouderCom hebben de leerkrachten een foto geplaatst zodat u weet wie
er voor groep staat. Het zou fijn zijn als u ook een foto plaats van uw kind, zo
kunnen andere ouders zien welke kinderen er in de groep zitten. Hoe doet u
dit?
Als u inlogt via de app, klik dan op ...Meer. Ga naar mijn gegevens en klik op
uw zoon/dochter. Rechts bovenaan kunt u op wijzig klikken en kunt een foto
uploaden.
Dit kunt u voor zowel uw kind als uzelf doen.
Verkeersveiligheid
Vrijdagmiddag regende het bij het uitgaan van de school. Dat betekent
al snel meer auto’s en extra drukte. Het vormt de aanleiding om nog een
keer de aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.
Het valt op dat fietsers, zowel kinderen als ouders, tegen het verkeer in
fietsen, beter is om met het autoverkeer mee te fietsen. Nog beter is om
het fietspad op te gaan.
Ouders en kinderen lopen over de weg naar de auto toe, beter is het om
het voetpad te gebruiken en vervolgens over te steken.
Ouders en kinderen fietsen tussen de fietsen door. Beter is om de fiets
aan de hand te nemen.
Auto’s worden dubbel geparkeerd, dat blokkeert en ontneemt het zicht.
Laten we met elkaar zorgen voor verkeersveiligheid!

Berichten vanuit de ouderraad

Save the date!
Op dinsdag 11 oktober nodigen we alle ouders/verzorgers van harte uit vanaf 19:15 uur aanwezig te zijn
bij de jaarvergadering van de ouderraad. We hebben u hard nodig, want zonder ouders geen
activiteiten. Samen met u hopen we komend jaar weer een hoop te organiseren! Vooraf ontvangt u
meer informatie over activiteiten, het financiële jaarverslag en de poll. Op 11 oktober is er gelegenheid
hierover vragen te stellen. Tot ziens op 11 oktober bij de Vaart!

Gezocht: leden voor de kascommissie
Ter voorbereiding op de ALV vindt er jaarlijks ook controle plaats op het financiële jaarverslag door de
kascommissie. Hiervoor zoekt de ouderraad nog leden! Zou je dit willen doen neem dan voor woensdag
21 september contact op met de penningsmeester OR, Erik van Klinken.
Nationale Sportweek
Volgende week is het Nationale sportweek. In het kader daarvan vindt op woensdag 21 september om
10 uur de 10@10 Challenge plaats. woensdag 21 september om 10.00 uur doen we met De Vaart mee.
Met sporters van TeamNL worden leerlingen in beweging gebracht. Zo ontdekken zij in 10 minuten 10
verschillende sporten.
Unit 7-8 heeft op deze dag nog een sportieve activiteit bij JWorxout in Langeraar. Fysio TopFit verzorgt
ook op deze dag sportieve activiteiten voor unit 3-4 op het voetbalveld.
De IKC De Vaart werkgroep heeft deze activiteiten voorbereid.
Waarom een Nationale sportweek?
“Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september laten we heel Nederland zien
dat iedereen kan genieten van sport en bewegen. Want sport verbindt en levert mooie vriendschappen
op. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek!
Samen voor meer bewegen
Nederlandse kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder goed. Net iets meer dan de helft van de
kinderen beweegt voldoende. Naast dat sporten gewoon erg leuk en fijn is, heeft het ook een aantal
andere voordelen voor een kind. Beweegt een kind genoeg, dan heeft dat een positief effect op de
ontwikkeling van de motorische vaardigheden, het niveau van fitheid en natuurlijk de gezondheid.
NOC*NSF, Matrix Fitness en de Europese week van de Sport onderstrepen samen het belang van
bewegen bij kinderen. Daarom organiseren we op woensdag 21 september samen de 10@10 Challenge,
met als uitgangspunt ‘elke dag 10 minuten bewegen’. De afgelopen jaren brachten we op deze manier al
ruim 100.000 kinderen op de been. Want hoe leuk is het om samen te sporten met deze topsporters die
van hun hobby hun beroep hebben gemaakt!”

Belangrijke data
Week 19 -23 september
Week 19 -23 september
28 september
11 oktober

startgesprekken
Nationale sportweek
unit 7-8 brengt een bezoek aan de techniek driedaagse
Jaarvergadering ouderraad

Bijlagen
•

Typecursus van LOI kidzz voor leerlingen uit groepen 6/ 7 en 8 (Informatie envelop op te halen
bij de administratie op de tweede verdieping)

• CJG Ieder kind heeft grenzen nodig
Activiteiten voor kinderen:
• WJJ club
• De Afvaldetectives en Groenmakers vanuit bibliotheek Rijn en Venen
• Flyer natuurspeurders
• Jeugdschaatsen
• Techniek driedaagse
• Open dag roeivereniging

