De Vaart nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van basisschool De Vaart. We zijn blij dat we de Samen
Scholen nieuwsbrieven voortaan onder onze nieuwe naam kunnen versturen. Met deze De Vaart
nieuwsbrieven proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
We zijn nog op zoek naar een goede naam voor onze nieuwsbrief. Heeft u een creatief idee, dan
horen we het graag.
De Vaart heeft drie logo’s
Het groene logo met IKC is bestemd voor IKC De Vaart. In IKC De Vaart werken de 5 kernpartners met
elkaar samen aan het realiseren van de 6 O’s ( ontwikkeling, opvang, onderwijs, ontspanning,
opvoeding, ontmoeting).
Het blauwe logo is voor de sporthal De Vaart en als basisschool gebruiken wij het oranje logo. Zo
kunnen we gezamenlijk en apart communiceren onder de naam De Vaart.
De pijl in ons logo duidt op vooruitgang, in het IKC werken we immers aan het ontwikkelen van
vaardigheden op het gebied van de 6 O’s. In volle vaart vooruit of juist even je vaart vertragen als de
situatie erom vraagt. De cirkel geeft de geborgenheid weer die we willen bieden en past bij het IKC
als centrale ontmoetingsplaats. Het logo straalt door zijn eenvoud rust uit. Want ondanks de
schaalgrootte vinden we het belangrijk de kinderen rust en duidelijkheid te bieden.
De groene kleur is gekozen vanwege de duurzaamheid van het gebouw en de natuurlijke uitstraling
van het buitenterrein. Het blauw staat voor sportiviteit en het oranje is gekozen vanwege de warme
kleur. Daarmee willen we aanduiden dat we in De Vaart ieder kind willen zien.

Locatieaanduiding
Volgend schooljaar zijn we als basisschool De Vaart op drie locaties gehuisvest. De locaties zullen als
volgt worden aangeduid:
• Locatie De Vaart-Noord (nu nog De Vosseschans)
• Locatie De Vaart-West (nu nog Het Kompas)
• Locatie De Vaart-Zuid (nu nog De Fontein)
Het was de bedoeling om kinderen die volgend schooljaar naar een andere locatie gaan alvast kennis
te laten maken met hun nieuwe locatie. We hebben dat moment nu nog even uitgesteld, maar het
gaat er voor de zomervakantie nog zeker van komen.
Hoe de groepen over de locaties verdeeld zijn is al bekend gemaakt. Rond 1 juni hopen we u te
kunnen informeren wie de leerkrachten van de verschillende groepen worden.

De bouw
De bouw van IKC De Vaart is inmiddels in volle gang. Via de BouwApp kunt u het proces volgen.
Naast de heiwerkzaamheden is er inmiddels ook gewerkt aan het aanbrengen van een
damwandkuip. Deze week is een start gemaakt met het afgraven van de bouwkuip. Dat betekent dat
er flink wat grond afgevoerd moet worden, want de sporthal wordt immers verdiept aangelegd.
Website
Binnenkort komt een voorlopige website onder de domeinnaam www.DeVaart-TerAar.nl in de lucht.
Het schooldeel daarvan zal langzaam maar zeker worden ingevuld. En voorlopig biedt deze website
een doorverwijzing naar de websites van onze kernpartners. Ook de bouwwerkzaamheden kunnen
via deze website worden gevolgd.
De fusie
De ouderpeiling is afgerond. De uitkomst daarvan wordt verwerkt in de FusieEffectRapportage. Deze
rapportage wordt voorgelegd aan het bestuur van Stichting Wijdevenen. Vervolgens zal het bestuur
de Medezeggenschapsraden formeel om instemming voor de fusie vragen. Van het verslag van de
ouderpeiling is een korte samenvatting gemaakt. U vindt hem als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Studiedag 20 mei
Op 20 mei zijn alle kinderen vrij en hebben de teamleden een studiedag. Deze gaat in aangepaste
vorm plaatsvinden, zodat we de 1,5 m afstandsregel goed kunnen bewaken.
Er zal op unitniveau overlegd gaan worden over allerlei praktische en inhoudelijke zaken voor het
komende schooljaar.
Nieuwe schooltijden
De medezeggenschapsraden van de drie scholen hebben ingestemd met het 5-gelijkedagenmodel.
Met ingang van het nieuwe schooljaar er gewerkt wordt volgens het 5-gelijkedagenmodel: de
schooltijden zijn dat op alle schooldagen van 8.30 tot 14.00 uur.
De antwoorden op de vragen en opmerkingen uit de ouderpeiling over het 5-gelijkedagenmodel zijn
verwerkt in een verslag. Ook deze is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Door de Coronamaatregelen draaien nu alle scholen met een aangepast schooltijden model. We zijn
dus nu al aan het ervaren hoe het 5-gelijkedagenmodel in de praktijk werkt. Fijn dat we hierin goed
konden samenwerken met onze toekomstige kernpartners Stichting Kinderopvang Liemeer en De
Boomhut.
De werkgroep schooltijden en dagarrangementen is op dit moment bezig met het uitwerken van de
dagarrangementen.
Verkeersveiligheid
Met de gemeente hebben we overleg gehad over de verkeersveiligheid rondom de scholen.
Zij heeft de mogelijkheid onderzocht om eenrichtingsverkeer in te stellen.
Hoewel ze zeker ook voordelen zien in éénrichtingverkeer, zoals een overzichtelijker verkeersbeeld,
doordat auto’s, motoren en bromfietsen nog slechts uit één richting komen, hebben ze toch besloten
om de verkeerscirculatie in de omgeving van de scholen niet aan te passen.
Enkele nadelen zijn:
• Met het instellen van éénrichtingverkeer zullen verkeersstromen verschuiven. In de rustige
woonstraten kan het drukker gaan worden. Terwijl het op de drukkere woonstraten juist
weer rustiger kan worden. De onveiligheid in de rustige woonstraten neemt toe, omdat het
verkeer verplicht wordt om via andere straten te rijden.
• Het aantal verkeersovertredingen zal toenemen: weggebruikers die illegaal tegen de
verplichte rijrichting inreden of met meer ongepast rijgedrag en ongepaste snelheid door de
straat te rijden. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties zoals het met hogere snelheid
rijden langs kwetsbare weggebruikers zoals (overstekende) voetgangers en fietsers.

•

De wijziging van de rijrichtingstructuur heeft niet alleen gevolgen voor de ouders van de
leerlingen, maar ook voor bewoners, bezoekers, pakket- en postbezorgers,
vuilnisophaaldienst et cetera. De bereikbaarheid is nog steeds gewaarborgd, alleen kan het
niet meer vanuit beide rijrichtingen.
• De alertheid bij weggebruikers is groter bij tweerichtingverkeer dan bij éénrichtingverkeer,
omdat de weggebruikers rekening moeten houden met verkeer vanuit beide richtingen en ze
daardoor alerter reageren. De verkeersveiligheid van fietsers en bromfietsers neemt toe,
omdat weggebruikers alerter reageren op het verkeer vanuit beide richtingen en daarbij ook
fietsers en bromfietsers tijdig opmerken in tegenstelling tot éénrichtingverkeer waarbij
alleen voor fietsers en bromfietsers een uitzondering geldt.
• Het aanpassen van de rijrichtingstructuur is door de bouw van het nieuwe Integraal
Kindcentrum een tijdelijke maatregel. Voor het nemen van verkeersmaatregelen geldt dat er
een gewenningsperiode is. Wanneer weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe
verkeersituatie, gaan de scholen De Vosseschans, De Fontein, Het Kompas en De Boomhut
naar het Integraal Kindcentrum. Daarbij moet men ook weer wennen aan een geheel nieuwe
verkeerssituatie.
Om deze redenen is besloten om de verkeerscirculatie in de omgeving van de scholen niet aan te
passen, gezien de tijdelijke aard en impact hiervan.
Wat gaat de gemeente wel doen?
De gemeente zal voor aanvang van het nieuwe schooljaar in overleg met scholen een flyer
ontwerpen die door scholieren in de eerste schoolweek thuis uitgedeeld kan worden aan de ouders
en in de omgeving.
In de flyer wordt aandacht gevraagd voor de verkeersituatie rondom de scholen en het veilig halen
en brengen van de kinderen. Ook zal erin gegaan worden op de locaties waar niet geparkeerd mag
worden.
De boa’s zullen de schoolomgevingen actiever meenemen in de surveillance en waar nodig
handhavend optreden. Daarnaast zullen digitale snelheidsdisplays opgehangen worden in de
schoolomgeving zodat verkeersgebruikers zich beter zullen houden aan de snelheid.
Vakantie en vrije dagen rooster 2020-2021
Vakantie
Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie
22-02-2021 t/m 26-02-2021
Paasweekend
02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie
26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart weekend 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksterweekend
24-05-2021
Zomervakantie
19-07-2021 t/m 27-08-2021
Vrije dagen (studiedagen, waarop leerkrachten werken en de kinderen vrij zijn)
Vrijdag 16 oktober (voorafgaand aan de herfstvakantie)
Woensdag 11 november
Maandag 1 februari
Dinsdag 6 april (aansluitend aan het Paasweekend)
Woensdag 16 juni
Vrijdag 16 juli
Vrije middag
Vrijdag 18 december

middag vrij voor de kerstvakantie

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden. Wij beschikken niet over contactgegevens van ouders
van wie hun oudste kind in de loop van volgend schooljaar 4 jaar wordt, om deze ouders te kunnen
informeren. Deze ouders kunnen contact opnemen met één van de huidige scholen voor informatie
en/of aanmelding (op de website van de drie scholen is een aanmeldformulier te vinden). Wilt u
ouders waarvan u weet dat ze daar vragen over hebben op deze mogelijkheid wijzen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u
contact opnemen met:
Eveline Hilkes, evelinehilkes@morgenwijzer.nl
Ruud van Geene, r.vangeene@wijdevenen.nl
Marijke Kieboom, m.kieboom@fonteinteraar.nl

