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Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van basisschool De Vaart. De medezeggenschapsraden van
Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein hebben ingestemd met de fusie. Dat betekent dat we nu
ook officieel per 1 augustus basisschool De Vaart worden.
Door het team van De Vaart wordt voortvarend gewerkt om het nieuwe schooljaar goed met elkaar
te kunnen starten. Unitteams, werkgroepen en directeuren komen nu (bijna) wekelijks bij elkaar om
werkwijzen goed op elkaar af te stemmen en praktische afspraken te maken. In deze nieuwsbrief
informeren we u vast over een aantal gemaakte afspraken.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u twee bijlagen.
• Uitwerking van vorm en inhoud van ons onderwijsconcept.
• Informatie over De Vaart als samenwerkingsschool
Naast deze nieuwsbrief met bijlagen heeft u afgelopen week informatie ontvangen over de
groepsindeling.

Praktische informatie
Oudercommunicatie
Volgend jaar gaan we een nieuwe app voor onze digitale oudercommunicatie gebruiken, namelijk
Parentcom. Parentcom is gekoppeld aan Parnassys (ons administratiesysteem) en aan onze nieuwe
website. Informatie over hoe deze app werkt zal nog volgen. De app kan pas in werking worden
gesteld na 1 augustus, want dan zijn we formeel gefuseerd tot De Vaart.
Dat betekent dat we vanaf 1 augustus tijdelijk met u communiceren via de mail. Na 1 augustus
ontvangt u informatie over het in gebruik nemen van Parentcom.
Website
Maandag 29 juni om 12.00 uur komt de website van IKC De Vaart officieel in de lucht www.devaartteraar.nl.
Het is een website in opbouw. De website zal de komende periode verder aangevuld worden met
informatie over de school. Ook kunt u via deze website de ontwikkelingen van de bouw van het IKC
volgen en vindt u er doorverwijzingen naar de websites van onze kernpartners in het IKC.
Kennismaking met een nieuwe locatie
Vanwege de Coronamaatregelen zijn we wat beperkt in het aantal mogelijkheden voor
kennismaking. Tussen nu en de zomervakantie zullen de kinderen die volgend jaar naar een andere
locatie gaan, in ieder geval een kennismakingsbezoek brengen aan hun nieuwe locatie. Zo leren zij
hun nieuwe omgeving vast een beetje kennen. Dit zal op passende momenten worden uitgevoerd en
leerkrachten stemmen dit onderling met elkaar af.
Het organiseren van een schoolbreed moment waarop leerlingen een kijkje nemen in hun nieuwe
lokaal en kennismaken met hun nieuwe leerkracht is nu niet mogelijk. Daar waar we mogelijkheden
zien zal een leerkracht die op een andere locatie gaat werken daar wel vast haar gezicht laten zien.

Invulling lunchtijd
Op dit moment gaan op alle drie de scholen tussen de middag niet naar huis. We hebben alvast met
elkaar afgesproken dat we het belangrijk vinden dat de lunchtijd een rustig, ontspannen eetmoment
is met aandacht voor het eten. Door de eerste 5 minuten niet te praten, maar alleen te eten en te
drinken krijgt ieder kind de gelegenheid om tot rust te komen en op tijd klaar te zijn met eten. Na 5
minuten kan de leerkracht de tijd invullen naar behoefte van de groep: rustig kletsen, voorlezen,
luisterboek, zachte muziek opzetten, enz. We zijn terughoudend met het kijken naar een
beeldscherm. Deze afspraak voeren we nu ook al uit.
Schoolspullen
De leerlingen vanaf groep 5 werken op een chromebook van school voor het digitaal verwerken van
leerstof en het opzoeken van informatie. Als ze het prettig vinden om een koptelefoon en/of muis te
gebruiken moeten ze die zelf meenemen.
De leerlingen van groep 4 werken op een snappettablet. Ze hebben daar geen muis voor nodig.
Tot en met groep 3 maken leerlingen gebruik van devices die voor algemeen gebruik beschikbaar
zijn.
Kinderen mogen één etui met bijv. potloden of stiften mee te nemen. In principe is het niet
noodzakelijk, er zijn voldoende schrijf- en tekenmaterialen van school beschikbaar. Maar kinderen
vinden het vaak fijn om eigen schoolspullen te gebruiken. Het etui moet in het laatje van het kind
passen. Omdat kinderen niet altijd dezelfde werkplek hebben is het niet de bedoeling dat ze
pennenstandaards meenemen.
In de loop van groep 4 krijgen de kinderen een pen van school om daarmee in het kader van
handschriftontwikkeling in het schrijfschrift te werken.
Het meenemen van eigen schoolspullen is altijd op eigen verantwoordelijkheid.
De bouw van IKC De Vaart
De bouw vordert gestaag. De contouren van het gebouw zijn inmiddels goed zichtbaar. De eerste
muren verrijzen.
Het ontwerp van de buitenruimte is ook klaar. We krijgen een prachtige natuurlijke buitenruimte die
kinderen zal uitdagen tot gevarieerd bewegen en het opdoen van natuurervaringen. Zo is er ook een
moestuin en boomgaard in het ontwerp opgenomen. Wat fijn is dat kinderen ook na schooltijd
gebruik kunnen maken van de buitenruimte. Kleuters spelen op een afgesloten gedeelte.
Naast deze buitenruimte kunnen we ook gebruik gaan maken van één van de voetbalvelden, zodat er
voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld balspel.

