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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Er heerst hier en daar een gezonde spanning in het gebouw…vooral in de onderbouw.
Vrijwel dagelijks krijgen wij te horen hoeveel nachtjes slapen het nog is en bij alles wat misgaat krijg t
een bepaald iemand uit Spanje de schuld.
Hoewel de pepernoten en chocoladeletters al geruime tijd in de schappen liggen, begint het voor de
kinderen pas echt als het Sinterklaasjournaal begonnen is.
Een leuke tijd, maar voor velen ook een spannende tijd. Kinderen die vol zijn van deze traditie, maar ook
volwassenen die denken “was het maar kerst”.
Voor de meesten is de Sinttijd vooral een gezellige tijd waar met elkaar genoten wordt van dit feest.
Het kan echter ook zijn dat dit feest vragen oproept of onnodige spanningen opleveren. In dit artikel is
te lezen wat je als ouder kunt doen om het leuk te houden.
Het team van De Vaart

Jeugd- en gezinswerker
Leonie Zweers, de jeugd- en gezinswerker van JGT, is wekelijks bij ons in school aanwezig.
Op donderdag 17 november heeft zij een inloopspreekuur voor ouders met vragen omtrent opvoeding
en ontwikkeling van hun kind(eren).
U kunt tussen 13 en 14 bij haar terecht, Leonie zit beneden in het Hart.

Afsluiting project GI-GA-GROEN
Woensdag 16 november is iedereen van harte welkom bij de afsluiting van het project GI-GA-GROEN.
Vanaf 14.00 uur (en tot 14.45 uur) kunnen ouders, familie en andere belangstellenden een bezoekje
brengen aan de units om te zien wat er de afgelopen weken rond dit thema is gedaan.
Groente en fruit op school (herhaling)
Vorig schooljaar kregen alle kinderen, vanuit het EU schoolfruit en -groenteprogramma, drie keer per
week fruit of groente op school als pauzehap in de ochtend. Veel schillende en pellende ouders zorgden
er steeds voor dat alles klaargemaakt werd. Helaas kunnen wij dit schooljaar geen gebruik maken van dit
programma. We hopen dat dat volgend schooljaar wel weer lukt. Fijn als u zelf fruit en/of groente als
tussendoortje aan uw kind blijft meegeven!
Te laat op school (herhaling)
Een keer te laat op school kan iedereen een keer een keer overkomen. Vaker te laat of zelfs structureel
te laat vraagt wel om aandacht. Wat maakt dat het niet lukt om op tijd te komen en wat gaat dan
helpen? U kunt dergelijke opvoedvragen stellen bij het Centrum Jeugd en Gezin of aan Leoni Zweers. Zij
is regelmatig in school te vinden voor het bieden van sociaal-pedagogische begeleiding.
Te laat komen moet in het kader van de leerplicht door ons geregistreerd worden. Mocht dit regelmatig
gebeuren en gesprekken niet helpen om het te laat komen te verminderen dan komt uiteindelijk de
leerplichtambtenaar in beeld. De leerplichtambtenaar gaat dan met ouders op zoek naar maatregelen
die kunnen helpen bij het terugdringen van het te laat komen.

Tips van onze I-coach
In de SchoudercomApp geeft u zelf aan waarvoor u notificaties wilt ontvangen.
Denk bijvoorbeeld aan een bericht bij een nieuwe blogbijdrage. U stelt dit als volgt in:
1. Open de App en navigeer naar “Meer”
2. Kies onder Systeem voor de optie “Instellingen”
3. Kies vervolgens “Notificaties”
4. Klik bovenaan op de link “Notificaties aanpassen”
5. Kies de gewenste instellingen en klik onderaan op “Opslaan”

Belangrijke data
16 november
2 december
22 december

Afsluiting Kinderboekenweek vanaf 14.00 uur, iedereen is welkom!
Sinterklaasviering
Kerstviering
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CJG: Webinar Mag ik op je telefoon?
CJG Webinar: Kind en media
Spaanse les
Schaatsen, ja het kan weer

Spaans voor kinderen
Graag nodigen wij uw kind van harte uit om begin 2023 mee te doen met het project 'Spaans
voor kinderen' op de maandag- of dinsdagmiddag na schooltijd op het IKC de Vaart.
Klaar voor de toekomst:
Wij van DameSol geloven dat ieder kind het verdiend om goed voorbereid te worden op de
toekomst. Kinderen van groep 3 t/m 8 leren op een creatieve en interactieve manier de
Spaanse taal. Spaans is de tweede meest gesproken taal in de wereld. De methodiek van
DameSol is gericht op het kind. Na de lessen spreken de kinderen veel Spaanse woorden.
Het programma is opgebouwd uit de volgende punten en komt voort uit het boek Colega:
1. Groeten - Los Saludos
2. Alphabet - El abecedario
3. Familie - La familia
4. Kleuren - Los Colores
5. Maanden en dagen - Los meses y días de la semana
6. Kleding - La vestimenta
7. Lichaam - El cuerpo
8. Dieren - Los animales
9. Eten - La comida
10. Tellen tot 100 - Contar hasta 100
We passen onze lessen aan de kinderen aan. Met het leren van een 3e taal naast Engels en
Nederlands is dit een goede ontwikkeling voor het kind.
Wilt u een impressie krijgen hoe wij lesgeven, kijk dan op onze
website https://www.damesol.nl/ en onze Instagram
pagina https://www.instagram.com/damesol.nl/
De kosten zijn 130euro per 10 lessen (excl. lesmateriaal 30euro).
Afhankelijk van het animo, zullen de lestijden en groepen bekend worden gemaakt.
Wilt u uw kind opgeven, een afspraak maken voor een gesprek of heeft u andere vragen?
Ik ben altijd te bereiken op: 06 40 85 68 85
Met vriendelijke groet,
Pamela Pacheco,

Voor meer informatie: https://www.damesol.nl
Volg ons op: https://www.instagram.com/damesol.nl/
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