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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen woensdag sloten we het schoolbrede project GiGaGroen af met
een tentoonstelling. Veel ouders en grootouders maakten gebruik van de
mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken. We hopen dat u daarmee
heeft kunnen ervaren hoe we op De Vaart onderwijs in samenhang
aanbieden. In plaats van in een brij van allerlei verschillende vakken met
ieder eigen thema's, werken vanuit één thema. Het thema van Leskracht,
onze methode voor wereldgericht onderwijs wordt verbonden aan
(begrijpend) lezen, taal en creatieve opdrachten. Daardoor wordt taal veel
meer dan taallesjes maken en is begrijpend lezen vooral gericht op kennis
opdoen.
En als u door alle units bent gelopen heeft ook kunnen zien hoe kinderen
in de loop der jaren steeds vaardiger worden in hun presentatie stukken.
Inmiddels hebben Sint en zijn Pieten ook in de school hun intrede gedaan.
Een grote groep hulpouders heeft donderdagavond de school in Sintsferen
gebracht. Dat was vrijdagochtend wel heel leuk binnenkomen!
Hulpouders, bedankt voor jullie betrokkenheid en creatieve inzet! De
kinderen reageerden enthousiast: “Wat is er mooi versierd!”
Het volgende thema van Leskracht is van St. Juttemis tot party en gaat in
op feesten, rituelen en gebruiken. Een prachtig thema in deze periode van
feesten als Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw.
En ervaart u last van Sintstress met uw kind(eren), in dit artikel is te lezen
wat je als ouder kunt doen om het leuk te houden.
Het team van De Vaart

Kleur op school
Het nieuwe thema van Kleur op school is Troost, hoop en liefde. Iedereen hoopt weleens ergens op. Op
mooi weer tijdens de vakantie, op een overwinning bij een wedstrijd of dat je snel weer beter wordt als
je ziek bent. Hoop is misschien wel één van de belangrijkste dingen in het leven: hoop geeft ons kracht
om er samen iets moois van te maken. Maar wat is hoop eigenlijk precies? En hoe krijg je weer hoop,
wanneer je bijvoorbeeld verdrietig bent? Of als er oorlog is en je moet vluchten? Kan troost dan helpen?
Kan liefde troosten?
Steeds meer gaan we het belang inzien dat kinderen leren vertrouwen op zichzelf en op anderen, dat ze
veerkrachtig zijn in het omgaan met tegenslagen en lastige situaties. Dat ze leren betekenis te geven aan
wat hen overkomt en wat ze in het leven tegenkomen. Elkaar troosten, hoop geven en heel veel liefde
kunnen helpen om dat vertrouwen te vergroten.
Met elkaar gaan we op onderzoek uit naar wat troost, hoop en liefde voor ons betekenen, waar we
hoop van krijgen en hoe we troost kunnen geven en hoop en liefde kunnen delen, met elkaar en met de
wereld om ons heen.
Een mooi thema in deze donkere periode van het jaar. Een periode waarin eenzaamheid juist sterker
ervaren kan worden en er behoefte is aan troost, hoop en liefde

Verbinding
Woensdag 16 november is op de oude schoollocatie van het Kompas de laatste paal geslagen voor de
bouw van een Futurahuis. Drie leerlingen van De Vaart, Fabienne uit 5/6B, Thom uit 5/6C en Koen uit
5/6D waren daar met hun oma/opa aanwezig. Zij plakten met elkaar de eerste mozaïek steentjes op een
stoel.
De stoel zal tijdens de bouw in onze school staan en door de leerlingen van unit 5-6 verder met
mozaïeksteentjes beplakt worden. Als het Futurahuis geopend wordt zal deze stoel worden overhandigd
aan de bewoners ervan. De stoel zorgt zo voor een mooie verbinding van jong en oud in ons dorp.
Mobiel
In het Vaart ABC voor ouders staat ons beleid t.a.v. mobiele telefoon.
M
Mobiele telefoon
Hoewel wij zeker de positieve mogelijkheden van het gebruik van een mobiele telefoon kennen, zijn wij
van mening dat het ongewenst is dat kinderen op de basisschool een mobiele telefoon mee naar school
nemen of op school gebruiken. Mobiele telefoons kunnen immers gemakkelijk gebruikt worden om foto’s
te maken en te verspreiden. Wij willen juist zorgvuldig omgaan met het publiceren van foto’s. Wanneer
kinderen op school foto’s gaan nemen en verspreiden, zijn wij de controle daarop kwijt. Ook het sturen
van berichtjes naar elkaar kan ongewenste bedoelingen of gevolgen hebben. Wij willen dit graag
voorkomen. Indien nodig kan een kind vanuit school naar huis of naar de mobiele telefoon van een ouder
bellen.
Mocht u het toch van belang vinden dat uw kind een mobiele telefoon mee naar school neemt, wilt u dan
schriftelijk bij ons kenbaar maken m.b.v. een toestemmingsformulier (te verkrijgen bij de leerkracht).
• kinderen mogen de mobiele telefoon niet onder schooltijd gebruiken. Dat betekent dus dat vanaf het
moment dat het kind voor schooltijd het plein opkomt totdat de school uit is, de telefoon uit staat en in
de schooltas wordt opgeborgen;
• bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon tot het einde van de dag ingeleverd;
• wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het toestel.
Steeds meer leerlingen uit de bovenbouw hebben inmiddels een mobiel bij zich. Omdat deze mobiel
onder schooltijd in de tas in het kluisje blijft kan de leerkracht niet controleren of er een
toestemmingsformulier is ingeleverd. We laten daarom de beleidsregel over het toestemmingsformulier
vervallen. Wees u zich ervan bewust dat wij buiten schooltijd geen zicht hebben wat kinderen met en op
hun telefoon doen. Het is in het kader van opvoeden in mediagebruik van groot belang dat u als ouder
regelmatig met uw kind het gebruik van een mobiel en wat er zich op afspeelt met uw kind bespreekt.
Mediawijs worden is ook een leerproces en uw kind heeft u daar bij nodig.
Wegbrengen
Kleuters die nog geen 4 jaar zijn mogen op hun kennismakingsdagen met hun vader of moeder mee naar
binnen. Als ze 4 jaar zijn geworden komen ze net als alle andere kinderen zelfstandig naar binnen en
blijft degene die ze wegbrengt achter het hek. Dat geeft rust in de gang voor alle kinderen en het draagt
bij aan het zelfredzaam worden van uw kind.
Is er een keer een bijzondere omstandigheid, dan mag u natuurlijk even met uw kind meelopen. Dat
geldt ook voor het meelopen met een kind uit de midden- of bovenbouw.
En als u graag zomaar een keer met uw kind naar binnen wilt lopen dan kan dat na schooltijd.
Belangrijke data
Vrijdag 2 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december 12.00 uur

Sinterklaasviering
Kerstviering
Start kerstvakantie

Maandag 9 januari

Eerste schooldag in 2023

Bijlagen
•
•
•
•
•

Kinderkerk in Petrus en Pauluskerk ( eerste adventszondag)
Pietengym in De Vaart
Mail CJG
Spaanse les (herhaling)
Schaatsen, ja het kan weer (herhaling)

Kinderkerk
Op zondag 27 november is er weer kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. Het is
de eerste zondag van Advent. De eerste kaars mag aan, we gaan op weg naar kerst. We lezen over
advent en maken een kerstknutsel. Na afloop krijgen jullie nog een presentje mee naar huis zodat
jullie ook thuis kunnen aftellen naar het kerstfeest. We zien jullie graag op 27 november om 09:15
uur in de kerk. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom bij de
kinderkerk, voor de jongere kinderen is er crèche in de pastorie.
Werkgroep kinderkerk.

•

•

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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