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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag stond (weer) een bericht in de krant over de
stijging van het levensonderhoud. De kosten voor het
dagelijks leven is in één maand tijd met 17%
gestegen. Stijgende energiekosten en boodschappen
die duurder worden zijn zaken die direct voelbaar zijn
in de dagelijkse besteding.
Hoe belangrijk is het dan om in deze tijd oog te
hebben voor elkaar en klaar te staan als dat nodig is.
Er zijn verschillende mogelijkheden die gezinnen kunnen bijstaan als het financieel even wat minder
goed gaat. De zorg wegnemen is lastig, maar verlichten is allicht mogelijk.
Omdat het soms lastig is om de juiste instanties te pakken te krijgen, kan t.a.t. contact opgenomen
worden met school. Een berichtje aan de directie (via SchouderCom) is al voldoende.
Het team van De Vaart

YOLO trainingen
Vanuit het corona steunpakket van de gemeente worden op meerdere scholen schooljudo aangeboden
door YOLO trainingen (Yos Lotens).
Schooljudo is gericht op de fysieke en sociaal-emotionele vaardigheden van de basisschoolleerlingen.
Waarbij de waarden vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en
plezier de leerkrachten helpen bij het creëren van een goed pe dagogisch klimaat.
Afgelopen donderdag zijn de eerste groepen aan de beurt
geweest en de reacties waren positief!
De focus in de eerste les lag vooral op het samenwerken en
respectvol met elkaar omgaan. Samenwerken door goed te
kijken en te luisteren naar elkaar, door rekening te houden
met wat een ander kan of niet kan.
Yos neemt de kinderen vol enthousiasme mee, waardoor de
kinderen ook zichtbaar genieten en super betrokken zijn.
De leerkrachten kijken vanaf de tribune mee en nemen de
tips en werkwijzen mee de groep in. Deze lessen zijn een
waardevolle aanvulling op wat in de groep al gedaan wordt
aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Kinderboekenmarkt De Vaart
De voorgaande kinderboekenmarkt was een groot succes!
Ook dit jaar kan iedereen een bezoek brengen aan deze markt en zien welke prachtige boeken er voor
kinderen van 0 tot 13 jaar te koop zijn.
Op 12 oktober, vanaf 14.15 uur kunt u de markt bezoeken op de tweede verdieping bij unit 7/8.
Zie voor meer info de bijgaande poster

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat weer van start! Het thema is dit
jaar Gi-Ga-Groen, wat veel aanknopingspunten biedt binnen
subthema’s zoals natuur, dierenwereld, kleur groen, en
duurzaamheid. Ook dit jaar besteedt Bibliotheek Rijn en
Venen in oktober extra veel aandacht aan onze jongste
bezoekers. We informeren u graag over ons Gi-Ga-Groene
programma!
Gratis kinderactiviteiten
We hebben diverse informatieve, inspirerende en spannende kinderactiviteiten ingepland in alle
vestigingen van de Bibliotheek Rijn en Venen, waaronder die in Ter Aar. Kinderen kunnen zich gratis
voor de activiteiten inschrijven via onze website: https://rijnenvenen.opshop.nl/?locations%5B%5D=7&tags%5B%5D=176&search=.
Dit zijn de activiteiten bij bibliotheek Ter Aar:
5 okt: 14:30 Yoga/verwonderworkshop Groenmakers
7 okt: 15:00 Waanzinnige Boomhut ontwerpen (en 3D printen)
10-15 okt: (doorlopend) ProBiblio Stickerspeurtocht door de bie b
11 okt: 15:30 Gi-Ga-Groene boekenchallenge
12 okt: 16:30 Oog in het Bos theatervoorstelling (4+)
Een overzicht van alle activiteiten in alle Bibliotheek Rijn en Venen vestigingen is hier te
vinden: https://rijnenvenen.op-shop.nl/?tags%5B%5D=176&search=
Gratis doeboek en stickerkaart
Kinderen die de Bibliotheek bezoeken in oktober ontvangen een gratis doeboek met allerlei leuke
puzzels en opdrachten, alsook een stickerkaart. Wees er snel bij want op = op! Heb je alle drie de
opdrachten van de spaarkaart gedaan? Dan is jouw volle spaarkaart je gratis ticket voor een Maakplaats
activiteit naar keuze in ons Alphense vestiging!
Tips van onze I-coach
Van casual games tot uitgebreide virtuele werelden; games bieden veel mensen vermaak en
(ont)spanning.
Te veel gamen kan verslaving met zich meebrengen. Maar het allergrootste risico bij normaal
gamegedrag is het vele zitten. Bijna alle kinderen en jongeren bewegen te weinig, dat heeft nadelige
gevolgen voor hun gezondheid.
Wil je meer weten? Vragen over gamen beantwoord, voordelen en nadelen uitgelicht

Berichten vanuit de ouderraad (herhaling)
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 o ntvangt 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 contact op met
de penningsmeester van de OR, Erik van Klinken.

Belangrijke data
7 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
16 november

Opening Kinderboekenweek om 10.45 uur, ouders welkom op de
tribune of buiten voor het raam
Ouderraadsvergadering
Jaarvergadering ouderraad
Kinderboekenmarkt De Vaart, start 14.15 uur
Afsluiting Kinderboekenweek vanaf 14.00 uur, iedereen is welkom!

Bijlagen
•
•
•

Kinderboekenmarkt
Flyer bibliotheek
Eerste Heilige Communie

Kinderboekenmarkt
De Vaart

Woensdag

12 oktober 14.15uur

waar: Unit 7/8
Voor wie: Unit 1-8
In samenwerking met Haasbeek Herenhof.
Contant of pinnen is allebei mogelijk.
U komt toch ook!

