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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste negen weken van dit schooljaar zitten erop, voor
de kinderen start vandaag een welverdiende
herfstvakantie…en daar zijn nog twee extra dagen vakantie
aan vastgeplakt vanwege de studiedagen voor de
werknemers van De Vaart.
Op de studiedagen gaan wij vooral aan de slag met het verder verfijnen van ons onderwijs. Deze keer
staat het rekenonderwijs en eigenaarschap centraal. Hoe kunnen we ons rekenonderwijs nog beter
afstemmen op de behoefte van het individuele kind en hoe zorgen we dat kinderen
verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.
De afgelopen periode is ook wat onrustig geweest qua bezetting, met name in de onderbouw.
We hebben geregeld een beroep moeten doen op de flexibiliteit van (oud)collega’s, maar ook van
ouders. Dank daarvoor!
Na de herfstvakantie start de periode waarin o.a. gevierd gaat worden, de Sint- en Kerstwerkgroep zijn
gestart met de voorbereidingen.
Maar nu eerst genieten van de herfst(vakantie)!
Het team van De Vaart
Wees welkom
Als directie kunnen wij niet vaak genoeg zeggen dat wij bereikbaar willen zijn voor alle ouders.
Om die reden staan wij iedere ochtend en middag buiten en bij de schoolingang en hebben wij een
speciaal inloopspreekuur op woensdag tussen 8.30 en 9.00 uur.
Soms gaat het om een simpele vraag, soms gaat het om het uitspreken van een zorg en soms is er
gewoon behoefte aan een praatje.
Het is voor ons belangrijk dat u uw verhaal deelt, zeker als wij er direct of indirect iets mee kunnen of
moeten doen.
In sommigen gevallen gaan verhalen een eigen leven leiden, hoe fijn is het dan als wij betrokken worden
en er vragen gesteld worden!

Afscheid juf Daphne
Juf Daphne (onderwijsassistente in onderbouw unit B) heeft aangegeven per 1 december te stoppen.
Ondanks het feit dat juf Daphne het naar haar zin had in deze unit heeft zij toch besloten om op zoek te
gaan naar een andere baan die meer bij haar toekomstwensen past.
Wij vinden het jammer dat zij ons gaat verlaten en wensen haar veel succes in de toekomst!

Leesbingo
In alle units zijn de leesbingo’s uitgedeeld, voor iedere unit een eigen herfstleesbingo.
Een leuke en uitdagende manier om zo vaak mogelijk te lezen in de vakantie, want lezen is niet alleen
heel belangrijk, maar ook ontzettend leuk en relaxed!
Neem na de herfstvakantie je leesbingo mee naar school zodat je vol trots kunt laten zien hoeveel je
gelezen hebt!
Kleine ongelukjes
Bij de kleuters gebeuren soms ongelukjes, daarom zijn wij op zoek naar sokken (maat 27-33),
meisjesonderbroeken, joggingbroekjes, leggings, meisjes en jongens shirts, zowel lange als korte
mouwen vanaf maat 104 t/m 128. Heeft u hiervan iets in de kast liggen wat u niet meer gebruikt, wilt u
dit dan afgeven bij een leerkracht van de onderbouw? Wij zouden hier erg mee geholpen zijn.
Tips van onze I-coach
De Week van de Mediawijsheid heeft als thema 'Like en cancel',
en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Via sociale
media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons
hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like geef je een
positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen.
Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We
begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm
tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst.
Een meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal
genageld worden. Het is dus goed om te leren dat niet alles wat op sociale media staat, goede
bedoelingen heeft en/of daadwerkelijk de werkelijkheid is.
Wij zullen op school aandacht besteden aan dit onderwerp passend bij de leeftijd. Zo hebben we het
onder andere bij unit 1/2 over wat vind je leuk om te zien en wat niet. Bij unit 3/4 over welk gevoel je
krijgt bij berichten en bij unit 5/6 hoe ga je om met negatieve berichten.
Unit 7/8 doet mee aan Mediamasters.

Berichten vanuit de ouderraad (herhaling)
Ouderbijdrage 2022-2023
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 22/23 is recent vastgesteld door de MR en bekend gemaakt
in de ALV van de ouderraad. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld op €55,- per kind per jaar.
Hiervan organiseert de ouderraad diverse extra activiteiten gedurende het jaar. Om enkele te noemen:
Sint, Kerst, Pasen en Koningsspelen. Daarnaast wordt er om en om een schoolreis of dolle-de-vaart dag
georganiseerd en hiervoor is reeds een bedrag opgenomen. U ontvangt dus geen verdere
betaalverzoeken, uitgezonderd de ouders van kinderen in groep 8 (betreft extra bijdrage voor kamp).
Het verzoek ontvangt u via de penningmeester van de ouderraad in de week van 17 oktober. Dit is een
digitaal betaalverzoek dat u via IDEAL regelt. U heeft daarbij de keuze om in één of twee termijnen te
betalen. Zelf overmaken op rekening van de ouderraad is uiteraard ook mogelijk.
Wij rekenen op uw steun zodat wij ook dit jaar weer heel leuke activiteiten kunnen organiseren
De Ouderraad.

Leerlingenraad
De verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad is achter de rug, we hebben een nieuwe leerlingenraad
met kinderen uit de units 5/6 en 7/8!
Tim, Ami, Esmee, Noor, Meike, Twan, Melle, Annemarie en Fenna hebben al allerlei ideeën waarmee de
leerlingenraad aan de slag kan gaan.
De vorige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat er een ideeënbus opgehangen wordt, er spiegels bij
alle wasbakken van de units opgehangen worden en dat er dit schooljaar meegedacht gaat worden met
de kinderraad van de gemeente Nieuwkoop.
Veel succes nieuwe leerlingenraad en bedankt oude leerlingenraad!
Bag2school (herhaling)
Op
10Naar
november
ien
Elkaar houden we weer een Bag2school actie.
De opbrengst gaat naar de ouderraad en zal besteed worden
aan activiteiten voor kinderen.
U kunt tot 8.30 uur uw dichtgeknoopte zakken plaatsen bij de
boomstamfietsenstalling.
Vandaag kregen de kinderen een flyer mee naar huis, deze kunt
u gebruiken om op een kledingzak te plakken.

Belangrijke data
Herfstvakantie
Studiedagen
10 november
16 november

24 t/m 28 oktober
31 oktober en 1 november: alle kinderen zijn dan vrij
Bag2schoolactie
Afsluiting Kinderboekenweek vanaf 14.00 uur, iedereen is welkom!

Bijlagen
•
•
•
•
•

Flyers VakantieBijbelClub
AMV
Workshop “gezonde broodtrommel”
Beweegspektakel Beweegpartner
Halloweenfeestje

Fijne herfstvakantie!

Workshop "De gezonde lunchtrommel"
Welke klachten krijgen kinderen door een tekort aan voeding?
Een laag energieniveau, maagproblemen, geïrriteerd zijn, huidproblemen, slaapproblemen,
allemaal klachten die kunnen komen door tekorten in een voedingspatroon.
Sta jij als ouder weleens stil bij of je je kind vult of voed? En wat de gevolgen zijn voor de
gezondheid van je kinderen?
Voeding is natuurlijk heus belangrijk, maar het brengt ook grootste uitdagingen met zich
mee. zo willen kinderen liever lekkers en suiker en gooien groente en fruit eerder weg dan
dat ze het op school opeten. daarbij is gezonde voeding aanzienlijk duurder geworden. en
laten we eerlijk zijn, als ouder ben je overdag vaak te druk om de strijd met je kinderen aan
te gaan.
al deze problemen komen aan bod tijdens de workshop "de gezonde lunchtrommel"
centraal staat het verschil tussen vullen en voeden van een kind. Wordt een kind te veel
gevuld? Dan ontstaan er tekorten in het lichaam en daardoor fysieke en mentale klachten.
Wordt er gevoed? dan staat daar een sterk en gezond kind wat gedragsmatig vaak ook
helemaal geen problemen vertoont.
Wil jij op een leuke en interactieve manier leren:
Hoe je zonder weerstand komt tot een gezond voedingspatroon van je kids?
Hoe je dit doet in zo min mogelijk tijd want we zijn druk zat!
En waarom de klachten van kinderen vaak als sneeuw voor de zon verdwijnen door slechts
kleine aanpassingen!
dan zien we jou bij de workshop "de gezonde lunchtrommel"!
Deze workshop is kosteloos en wordt door subsidie van de gemeente Nieuwkoop mogelijk
gemaakt.

Datum: dinsdagavond 8 november
Tijd: 19.00 uur
Locatie: IKC de Vaart theaterzaal.
voor wie: alleen ouders
Judith van dam
Meer informatie via: jworxout@hotmail.com

