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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste schoolweek van dit kalenderjaar breekt aan, een week waarin het vieren van kerst centraal
zal staan. De drie locaties zijn sfeervol aangekleed, mogelijk dat u in de blogs al het een en ander heeft
kunnen zien.
We hopen dat we de laatste week met elkaar kunnen beleven, helaas zorgt de corona en griep ervoor
dat we soms wat kinderen en leerkrachten moeten missen. Over het algemeen komen we er met elkaar
redelijk doorheen, maar er zijn kinderen, gezinnen en leerkrachten die thuis zitten vanwege besmetting
of omdat ze in quarantaine moeten.
Hierdoor moeten we regelmatig een beroep doen op andere collega’s, invallers….en uw begrip.
Laten we hopen dat de vooruitzichten weer positiever worden.
Kerstviering op De Vaart
In de nieuwsbrief van de ouderraad die u eerder ontvangen heeft, heeft u al kunnen lezen dat we op
donderdag 17 december kerstfeest vieren op De Vaart. Als samenwerkingsschool De Vaart gaan we
nieuwe vorm en inhoud geven aan vieringen. Dat geldt ook voor de kerstviering. De mogelijkheden zijn
dit jaar door de coronamaatregelen echter beperkt. Een kerstdiner behoort dit jaar helaas niet tot de
mogelijkheden. Het delen van eten met elkaar, extra en drukke verkeersbewegingen rondom de school,
een grote groep ouders en kinderen bij en door elkaar vermijden we dit jaar.
Gelukkig is er een mooi alternatief gevonden.
Donderdag 17 december staat de gehele dag in het teken van kerst. De kinderen mogen die dag in hun
kerstkleding naar school toe komen en krijgen een kerstlunch aangeboden. Deze lunch wordt verzorgd
door Prins Heerlijk. De kinderen lunchen in hun eigen groep. Het programma van deze dag wordt
ingevuld door de leerkrachten. Ook het kerstverhaal krijgt op deze dag een plek. Als
samenwerkingsschool willen we op een brede en algemene manier aandacht geven aan kerst.
Het programma van deze dag is tot 14.00 uur.
Medezeggenschapsraad (MR)
De Vaart heeft op dit moment een overgangs-MR. Deze MR bestaat uit ouders en leerkrachten die uit de
verschillende MR-en komen van de drie basisscholen die nu De Vaart vormen.
De belangrijkste taak van deze overgangs-MR is het opzetten van een procedure om te komen tot een
nieuwe MR voor De Vaart en het opstellen van ene reglement.
Zij worden ondersteund door een externe organisatie Verus en de stichting.
Na het opstellen en vaststellen van het reglement volgen er verkiezingen voor de nieuwe MR. Alle
ouders en teamleden kunnen zichzelf dan aanmelden om zitting te nemen in de MR.
Via de nieuwsbrief zullen wij de procedure rond de verkiezingen aankondigen.
Vlog nieuwbouw
Op 26 november hebben kinderen van groep 7 en 8 het officiële moment
van het bereiken van het hoogste punt bijgewoond en gevlogd.
Inmiddels is er al een filmpje gedeeld van dit moment, dit filmpje staat op
de website.
Het vlog is inmiddels ook klaar en is hier te bekijken.
Supertrots op wat de kinderen hebben gemaakt: een script, de vragen
voor de interviews, rolverdeling en natuurlijk uiteindelijk het filmen.

Nieuwsbrief IKC De Vaart
Op de website van De Vaart is de nieuwe nieuwsbrief van IKC De Vaart te vinden.
In deze brief is o.a. aandacht voor de invulling van de buitenruimte, de aanleg van de rotonde, het
bereiken van het hoogste punt en de inhoudelijke samenwerking van de partners.
Donkere dagen (herhaling)
Nu de langste dag nadert is het ’s morgens nog best donker als
de kinderen naar school komen. Gelukkig hebben veel kinderen
hun licht aan op de fiets, maar nog niet allemaal. Goed om thuis
aandacht te besteden aan goede fietsverlichting, dan wordt uw
kind gezien.
Zij-instroom (herhaling)
Stichting WIJdeVenen is op zoek naar enthousiaste, veerkrachtige en talentvolle kandidaten die zich
willen omscholen tot leraar en die van betekenis willen zijn in de ontwikkeling van onze leerlingen. En
andersom kan jouw kennis en ervaring van grote meerwaarde zijn voor ons en onze leerlingen. WIJ de
Venen biedt voor het derde jaar op rij gemotiveerde zij-instromers een scholings- en begeleidingstraject
aan om je te bekwamen tot bevoegd leraar.
Mocht u of iemand die u kent interesse hebben, kijk dan op:
https://www.wijdevenen.nl/bestanden/162/Vacature-zij-instroom-2021-2022.pdf
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Kerstfeest
Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiedag

Team De Vaart

Bijlagen:
Heel Nieuwkoop bakt
Stichting Jongerenwerk van de gemeente Nieuwkoop heeft een kook/bak activiteit georganiseerd voor
de jeugd van Nieuwkoop.
Je kunt meedoen aan Heel Nieuwkoop Bakt, er zijn twee categorieën: 10-17 jaar en vanaf 18 jaar.
Jeugd van de basisschool en middelbare school kan dus ook meedoen!
Er is plek voor 72 creaties.
Het brengen gebeurt geheel coronaproof, je reserveert namelijk een tijdblok voor alleen jezelf (en
vader/moeder) om te brengen.
Je kunt op 21, 22 en 23 december je taartcreaties brengen (Nieuwveen, Ter Aar en Nieuwkoop). Er is
een toffe leuke vakkundige jury aanwezig om te beoordelen.
Klik hier voor meer info.
Veel dank, namens Jeugd en Jongerenwerk Nieuwkoop, De Bende, Tom in de Buurt Nieuwkoop en
stichting !Triggr

