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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een raar en abrupt einde kwam er aan deze eerste helft van het schooljaar. Ineens is het
onverwacht stil in de gangen en de lokalen, omdat de leerlingen thuis moeten blijven. Onmiddellijk voelt
de school dan onwerkelijk aan. De kinderen vullen de ruimtes niet met hun aanwezigheid, terwijl school
toch juist om hen draait. Ze worden nu al gemist.

We misten ook de kerstviering, toch een feest waar je met z’n allen naar uitkijkt. Want met elkaar
ergens naar toeleven en met elkaar vieren hoort ook bij school. Het geeft verbondenheid met elkaar.
In de groepen is gesproken over dromen, veel dromen van kinderen zullen dit jaar gaan over een wereld
zonder corona. Een wereld waarin het leven minder beperkingen heeft.
Het helpt als we kinderen leren om te kijken naar wat wel kan, misschien minder groots, maar ook klein
kan leuk en gezellig zijn. Bij het leven horen ook teleurstellingen, verdriet, gemis. Hiermee om leren
gaan maakt kinderen veerkrachtig.
Vanaf 4 januari gaan we opnieuw thuisonderwijs bieden. Vandaag hebben de kinderen de materialen af
kunnen halen, zodat ze maandag 4 januari aan de slag kunnen. We hopen hen en jullie als ouders zo
goed mogelijk op afstand te ondersteunen. We weten dat het pittig is om alle ballen in de lucht te
houden, schroom dan ook niet om hulp te vragen als iets niet lukt. Met elkaar gaan we er het beste van
maken en hopelijk is twee weken genoeg.
Maar nu eerst lekker vakantie en de feestdagen tegemoet. Geniet ervan ook al is de invulling wellicht
anders dan anders, kleinschalig en vooral veilig.
Corona
Helaas treft Corona, ondanks de maatregelen die we nemen, ons ook. Op locatie Zuid is bij een aantal
teamleden besmetting Covid-19 vastgesteld. De ouders van locatie Zuid zijn daarvan in een apart bericht
op de hoogte gesteld.
In zijn algemeenheid geldt: houd je aan de maatregelen en wees alert op de volgende klachten:.
•
•
•
•
•

verkoudheidklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
(licht) hoesten
plotselingverlies van geur en/of smaak
kortademigheid/benauwdheid
verhoging óf koorts boven de 38 graden

Data
19 t/m 2 januari:
4 januari:
1 februari:

Kerstvakantie
Startdag thuisonderwijs
Studiedag

Het team van De Vaart wens u veel liefde, gezondheid en
verbondenheid voor het nieuwe jaar.
We hopen van harte dat we elkaar dan weer regelmatig “in het
echt” kunnen ontmoeten.

Bijlagen:
Kerst in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen
Kerstverhaal 24 december om 17.00 uur
Op kerstavond, 24 december, om 17.00 uur zal in de Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen het
kerstverhaal worden verteld. Hierbij zal het gelegenheidskinderkoor o.l.v. Helma Zevenhoven een grote
rol spelen. Een aanrader voor de gezinnen om de kerstdagen mee te beginnen.
Door de Corona-maatregelen, zullen hier helaas maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig kunnen
zijn. Daarom is besloten het kerstverhaal ook te filmen. U kunt het kerstverhaal live volgen via de
livestream: www.bit.do/kijkkerk. Indien u op een later tijdstip het kerstverhaal nog eens terug wilt
kijken, kan dat via www.bit.do/kerkterugkijken, u komt dan op de YouTube pagina van de Petrus en
Pauluskerk. Het kan enkele uren duren voordat de voorgaande live uitzending terug te zien is.
Wij wensen u alvast hele fijne kerstdagen!
Werkgroep Kinderkerk
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

