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Beste ouders/verzorgers,
Hartelijk welkom op De Vaart!
We hopen dat jullie allemaal hebben kunnen genieten van deze zomervakantieperiode, al was de
invulling dan wellicht anders dan anders. Wij hebben zin in de start van het nieuwe schooljaar en
kijken er naar uit om jullie maandagochtend 31 augustus te ontmoeten.
Voor de vakantie zijn alle lokalen al ingericht. Afgelopen woensdag en donderdag heeft het team
twee studiedagen gehad. We hebben deze dagen besteed aan de inhoudelijke verdieping van de
plannen die we vorig schooljaar hebben gemaakt. Wij zijn er klaar voor.
Even voorstellen
Vanaf 1 augustus is het dan eindelijk officieel, de drie basisscholen zijn gefuseerd tot één nieuwe
basisschool “De Vaart”. Een mooie stap, maar ook een spannende stap.
Er is al veel veranderd en ook komend schooljaar zullen dingen anders lopen dan dat ieder gewend
was. In de afgelopen jaren hebben we ouders hierin meegenomen en hierop voorbereid.
Ook op directieniveau zijn er veranderingen doorgevoerd. De Vaart heeft twee directeuren, Marijke
Kieboom en Ruud van Geene. Zij dragen beiden de verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar door
iedereen op alles wat met De Vaart te maken heeft.
Hiermee willen we nogmaals benadrukken dat er geen onderscheid is in rol en/of positie, u kunt te
allen tijde bij één van ons terecht en wij communiceren transparant.
Het komend schooljaar hebben we te maken met drie locaties. Organisatorisch is dit een uitdaging,
zeker als het gaat om zichtbaarheid en bereikbaarheid van ons als directeuren. Wij streven ernaar
om regelmatig aanwezig te zijn op alle locaties. Indien u contact met ons wilt dan kunt u uiteraard
altijd via ons ouderportaal contact opnemen of bellen met één van de locaties.
Zuid: 0172 602495
West: 0172 603135
Noord: 0172 602939
Om ons nog iets beter te leren kennen stellen wij ons graag aan u voor:
Marijke Kieboom
Na 40 jaar onderwijservaring in allerlei functies, van kleuterleerkracht tot leerkracht groep 8,
remedial teaching, (bovenschools) intern begeleider en directeur van De Fontein, mag ik nu samen
met Ruud de directie van basisschool De Vaart vormen.
Mijn schoolleidersopleiding heb ik afgerond met het thema: Verbinding. Voor mij staat verbindend
leiderschap voorop. Ik wil werken in verbinding met kinderen, ouders en teamleden. Samen kunnen
we ervoor zorgen dat het kind tot zijn recht kan komen. Ieder kind op eigen unieke wijze, maar wel in
verbinding met elkaar. Samen kom je verder!
Met De Vaart denk ik dat we een mooi verbindend element toevoegen aan Ter Aar. Vanuit deze
verbinding kunnen kinderen hun weg zoeken, een mooie toekomst tegemoet.

We willen als De Vaart in beweging zijn. Dat past bij mijn vrijetijdsbesteding: hardlopen, skaten,
mountainbiken, fietsen en af en toe een leuke sportieve uitdaging aangaan. Deze inspanningen
zorgen voor de nodige ontspanning en doe ik graag samen met anderen.
Naast het lezen van vakliteratuur, om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven, lees ik
graag historische romans en op zijn tijd een thriller. De e-reader kwam afgelopen vakantie dan ook
weer goed van pas.
Deze vakantie heb ik met mijn echtgenoot doorgebracht in Oostenrijk. Daar woont en werkt onze
jongste zoon. We hebben met een camper rondgetrokken en veel gefietst en in de bergen
gewandeld. Onze oudste zoon woont nog thuis en heeft op ons huis gepast.
Ruud van Geene
Ik ben in 1993 gestart als leerkracht in het basisonderwijs, ooit gestart in groep 4 en via groep 6 en 7
uiteindelijk heel wat jaren leerkracht geweest van groep 8.
Tussentijds ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven, een uitdagende stap die mij vooral heeft
duidelijk gemaakt dat het onderwijs (werken met en voor kinderen) mijn passie heeft.
Met de terugkeer in het onderwijs heb ik mijn ambities bijgesteld en wilde ik graag ook naast het
werken met kinderen in een groep ook wat betekenen aan het vormgeven van het onderwijs.
Ik heb daarom de afgelopen jaren gewerkt als intern begeleider, bouwcoördinator en ICT- en HBspecialist.
Met deze ervaring en de opleiding tot schoolleider ben ik afgelopen jaar als directeur van De
Vosseschans gestart en mag ik samen met Marijke Kieboom vanaf dit jaar leidinggeven op De Vaart.
Een prachtige uitdaging waarin we samen streven naar goed en passend onderwijs voor ieder kind, in
een rijke omgeving.
Mijn doel is dan ook om dit te bereiken, samen met het team, de ouders en kinderen.
Vandaar dat “verbinding” een centraal thema is in ons onderwijsconcept. We zullen verbinding
moeten maken, behouden en versterken!
Naast het directeurschap probeer ik regelmatig te fietsen (e-bike of racefiets), ben ik met mooi weer
op het water te vinden, lees ik graag en luister veel naar muziek. Ook is de keuken een plek waar ik
mij graag bevind.
Ik woon in Ter Aar met mijn vrouw Silvia en twee dochters Evie van 19 en Lieke van 15.
Silvia is ook werkzaam op De Vaart, wij weten al sinds enkele jaren onze privérelatie goed te
scheiden van ons professionele relatie.
De start van het schooljaar
Ieder start van ieder schooljaar brengt veranderingen met zich
mee. En dit jaar meer dan anders. We nemen dan ook de tijd
om te wennen aan de veranderingen en ruimen tijd in het
programma in om te werken aan groepsvorming. Dat betekent
dat we niet in volle vaart van start gaan met alle lessen. Door bij
de start van het schooljaar ruim aandacht te besteden aan
kennismaken met je klasgenoten, de regels van de groep
bepalen, routines eigen maken en samenwerkingsactiviteiten
bouwen we aan een positieve groepssfeer. We vinden het
belangrijk dat kinderen op een positieve manier met elkaar
omgaan en dat er een fijne werksfeer in de groepen hangt. We
gaan dan ook uit van een positieve benadering. En we helpen
kinderen, dat als er iets is, om het op een oplossingsgerichte
manier met elkaar te bespreken. Uiteraard is dat een
leerproces. De Kanjerregels zijn daarbij leidend. Iedere groep
zal deze regels naar de eigen groep vertalen, zodat het ook echt
de regels van de groep worden waarin kinderen in eigen
woorden met elkaar vastleggen hoe er met elkaar wordt om gegaan.

Informatie
Veel informatie die we u vorig schooljaar hebben verstrekt is terug te op onze website www.devaartteraar.nl.
•
•
•
•
•
•

De Nieuwsbrieven (met daarin info over de start van het nieuwe schooljaar)
De koers van De Vaart
De identiteit van De Vaart
De organisatie van De Vaart
Het 5-gelijke-dagen model
Het voedingsbeleid

Dit laatste document is een nieuw document. In dit document is te lezen wat wij verstaan onder een
gezonde pauzehap en een gezond gevulde lunchtrommel. Graag aandacht hiervoor, want het werkt
motiverend als iedereen zich aan dit beleid houdt.
Het De Vaart ABC voor ouders
Veel praktische informatie over dagelijkse routines hebben we bij elkaar gezet in een ABC, zie bijlage.
Het ABC komt ook op de website, zodat u het nog eens na kunt lezen.
Mist u zaken, laat het ons weten, dan kunnen we het ABC aanvullen.
Digitale oudercommunicatie
Aan het begin van deze week heeft u informatie ontvangen over Schoudercom. Met deze informatie
heeft u o.a. een account aan kunnen maken.
Omdat ouders van kinderen die op De Vosseschans zaten al een account hadden dienen zij alleen de
app te verwijderen en opnieuw te installeren (omdat de app nu gekoppeld is aan “De Vaart” en de
oude nog aan “De Vosseschans”), hun inloggegevens blijven gelijk.
Mocht u problemen hebben met het aanmaken van een account of het installeren van de app, laat
het ons dan even weten. Omdat wij Schoudercom voor alle digitale communicatie gaan gebruiken is
het van belang dat alle ouders via dit middel bereikbaar zijn.
Startgesprekken en informatieavond
De kennismakingsgesprekken, gepland in de derde schoolweek, zijn bedoeld als wederzijdse
kennismaking, om te horen hoe kinderen de eerste weken van het schooljaar ervaren hebben en om
met elkaar te bespreken wat er nodig is om het schooljaar te laten slagen.
De informatieavond, gepland in de zesde schoolweek is bedoeld om ouders in algemene zaken over
school en de groep te informeren.
We zijn ons aan het beraden hoe we deze activiteiten op een zinvolle manier vorm kunnen geven, nu
ouders vanwege de coronamaatregelen niet de school in mogen. Zeker voor de ouders van kinderen
die op een nieuwe locatie zitten is het fijn als ze ook een beeld krijgen van hoe de school er aan de
binnenkant uitziet.
Corona: thuisquarantaine na verblijf in oranje en rode gebieden
Leerkrachten, ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen het dringende advies om 14
dagen in thuisquarantaine te gaan na verblijf in een gebied of land waar vanwege de verspreiding van
het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens hun reis). Hiermee kunnen
we voorkomen dat het virus zich in Nederland weer verder kan verspreiden. Dit advies geldt ook als
de quarantainetijd (deels) buiten de schoolvakantie valt. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die
onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school, de kinderopvang en aan
sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet
op school of het schoolplein komen. Stelt u ons op de hoogte als dit bij u het geval is?

Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit
advies niet in acht nemen.
Overige corona afspraken zijn ongewijzigd en zijn hier na te lezen.
Welkom aan nieuwe leerlingen
Hoewel in principe alle leerlingen nieuw zijn op De Vaart , toch een speciaal welkom aan de 4-jarigen
die gaan starten op school :
Elin Keijzer, Xoë van Wijk, Levi van der Jagt, Lola Aartman, Hidde van Hoek, Hugo Thang, Vajèn
Heemskerk, William Smeenk, Shane Smeenk, Lena Ominska, Levi Vermeer
en de leerlingen die verhuisd zijn naar Ter Aar en hun basisschoolperiode op De Vaart zullen
vervolgen:
Reinier Hendriks en Christophe Hendriks.

