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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het hoogste punt is nu ook officieel bereikt!
Hoogste punt is officieel bereikt
Donderdagochtend is de vlag gehesen omdat officieel het
hoogste punt bereikt is van ons nieuwe IKC De Vaart.
6 kinderen van de groepen 7 en 8 zijn hierbij aanwezig geweest
en hebben een vlog gemaakt van deze bijzondere gebeurtenis.
Natuurlijk had het mooi geweest als we hier allemaal bij
aanwezig hadden kunnen zijn, ook dit moeten we met elkaar
op afstand beleven.
Samen met nog 12 andere kinderen van de groepen 7 en 8
maken zij een filmpje over de nieuwbouw en wat daar allemaal
bij komt kijken. Binnenkort ontvangt u een link naar dit filmpje.
Bij het bereiken van het hoogste punt hoort gebak, daarom hebben kinderen cupcakes gebakken voor
alle mannen (het zijn echt allemaal mannen) op de bouwplaats, op dit moment lopen er zo’n 70 rond!
Daarbij krijgen alle kinderen van De Vaart een leuke verrassing van de aannemer, een eigen
bouwhelmpje met lichtje!
Via de website www.devaart-teraar.nl kunt u de bouw volgen, daar staan drone- en andere filmpjes.
Vuurwerk
Een landelijk verbod is al aangekondigd, er zal dit jaar geen vuurwerk afgestoken mogen worden.
Voor de één een zegen, voor de ander een grote teleurstelling.
Op school besteden we ieder jaar aandacht aan dit onderwerp, en dat zal dit jaar ook gebeuren.
Bureau Halt geeft een gastles in de bovenbouw zij zeggen het volgende:
“Onze vuurwerklessen zijn aangepast op de juiste regelgeving. Dit geeft kans om met jongeren in te gaan
op de nieuwe vuurwerkregels. Daarnaast blijven de gevaren en overlastsituaties rondom de jaarwisseling
bestaan. Denk aan de veiligheid voor onze hulpverleners en het illegale vuurwerk.
Ook hebben wij in de les aandacht voor Corona en wat dat kan betekenen voor de jaarwisseling dit jaar.
Juist in deze bijzondere tijd, met bijzondere wetten en regels, kunnen wij als Halt met de leerlingen in
gesprek gaan hierover.”
Wij zien ook het belang van deze gastlessen en merken nu al dat er kinderen zijn die met vuurwerk over
straat lopen. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties en het zorgt voor overlast.
Wij kunnen informeren en in gesprek gaan, het zou fijn zijn als hier thuis ook aandacht aan besteed
wordt.

GGD
School heeft een kort lijntje met de GGD, als het gaat om adviezen en
ondersteuning is dit een belangrijke partner.
De GGD is ook een belangrijke partner voor ouders als het gaat om
opvoeding en gezondheid.
U kunt bij hen terecht voor allerlei vragen of informatie, dat kan geheel
vrijblijvend en direct.
Via de website: https://ggdhm.nl/ is allerlei informatie te vinden.
Data op een rijtje:
1 december:
Schoenzetten
3 december:
Surprise mee naar school
4 december:
Sinterklaasfeest
17 december: Kerstfeest

Fijn weekend!
Team De Vaart

Bijlagen:
Kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen:
Zondag 29 november is er weer kinderkerk! Het is de eerste zondag van de advent, we gaan ons
voorbereiden op de kerst. Na deze viering kunnen de kinderen thuis beginnen met aftellen naar het
kerstfeest. In verband met de corona maatregelen starten we met de kinderen in ‘t Achterom. We
verwachten jullie voorafgaand aan de viering via de zij ingang rechts naast de kerk. Alle kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Kinderen tot 4 jaar kunnen eventueel naar de
crèche in de pastorie. Voor de ouders: om verzekerd te zijn van een plekje, dient u zich aan te melden
voor de viering. Voor de kinderen is dit niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden voor de viering
via http://bit.do/reserveerkerk. Graag tot 29 november in de Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen om
11:15 uur.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Kinderkerk, meldt u zich dan aan voor
onze groepsapp. Hiervoor kunt u contact opnemen met Esther van der Salm (06-29388081) of één van
de andere leden van de werkgroep.
Werkgroep kinderkerk

