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Beste ouders en kinderen,

Koningsspelen 2021
Donderdag 22 april vieren we op school de Koningsspelen, een leuke, sportieve
dag voor alle kinderen.
Om deze dag nog feestelijker te maken, willen wij jullie vragen om:
- De kinderen met een koninklijk (oranje of rood/wit/blauw) versierde fiets, step,
skeelers... naar school te laten komen,
- Ook de kleding hierop aan te passen door een leuk oranje t-shirt, jurkje of iets
rood/wit/blauws aan te trekken,
- Tevens willen we vragen om een feestelijke lunch mee te geven met een oranje tintje erbij, denk aan
een mandarijntje, sinaasappel.
Op school oefenen de kinderen in de klas en/of bij de gymlessen het Koningsspelenlied en -dans ‘Zij aan
zij': https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o. Op 22 april openen alle groepen met dit lied. Via Google Meet
zien de groepen elkaar, zo zijn we toch nog een beetje ‘zij aan zij'.
Daarna heeft iedere groep afzonderlijk een beweegprogramma:
• De groepen 1-2 zullen met hun eigen unit bewegingsspellen in de speelzaal en op het
schoolplein. Ook zal er een parade van de mooi versierde fietsen/steppen plaatsvinden op het
schoolplein.
• De groepen 3 t/m 8 krijgen per groep 3 bewegingsactiviteiten aangeboden door de vakdocenten
van beweegpartner op de velden van TAVV. Daarnaast is er een bewegingsactiviteit die door de
leerkracht zelf wordt georganiseerd. Ook zal iedere groep een smaakles krijgen en zal er meer
tijd genomen voor de lunchpauze.
Uiteraard zit hierbij ook een parade van de mooi versierde fietsen/steppen enz. over het
schoolplein.
Aandachtspunt kleuters locatie Noord:
• De kleuters van 1/2A en B (Zeesterren en Zeepaardjes) stallen hun versierde fiets/step langs het
hek bij de schoolingang/ de Boomhut.
• De kleuters van 1/2C en D (Schildpadden en Zeehonden) stallen hun versierde fiets/step voorbij
het toegangshek bij de kleuterlokalen, bij het hek langs de sloot.
Voor alle groepen 3 t/m 8 is het voor het programma wenselijk dat de kinderen kleding dragen waarin
ze lekker kunnen bewegen. Schoenen zijn wel verplicht, dus geen slipper oid.
De kinderen dienen zelf een fles mee te nemen met water om tijdens de activiteiten te kunnen
drinken.
Op school oefenen de kinderen in de klas en/of bij de gymlessen het Koningsspelenlied en -dans ‘Zij aan
zij': https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o. Op 22 april openen alle groepen met dit lied. Via Google Meet
zien de groepen elkaar, zo zijn we toch nog een beetje ‘zij aan zij'.

Beslisboom en corona
Er is weer een nieuwe beslisboom bekend gemaakt.
Op deze beslisboom zijn nu ook de verschillende contact categorieën opgenomen. En in plaats van
antwoorden op de vraag “ Hoe lang moet een kind thuis blijven?” wordt nu antwoord gegeven op de
vraag ” Wanneer mag een kind weer naar opvang/school ?”
Handig om deze beslisboom erbij te pakken als uw kind corona gerelateerde klachten heeft of dat er in
het gezin dergelijke klachten zijn. Ook wordt met deze beslisbom duidelijk wat u moet doen als er
sprake is van nauw en niet-nauw contact met iemand die corona heeft.
Vanaf maandag 21 april gaat de BSO weer volledig open. Dat betekent dat als er sprake is van een
quarantainemaatregel we elkaar zullen informeren.
Medezegggenschapsraadverkiezing
De nieuwe oudergeleding van de MR van De Vaart bestaat uit: Jeffrey Wilson, Kim van der Burg,
Marjolein van der Plas, Wim Hendriks-Vogelaar. Fijn dat jullie de taak van het vertegenwoordigen van de
ouders van De Vaart in de MR op jullie willen nemen. De twee niet gekozen kandidaten blijven op de
reservelijst staan. Wij bedanken hen voor de kandidaatstelling.
De teamgeleding bestaat uit Donja Brug, Sabine van Tol, Stéphanie Kleijn, Astrid Haak.
De MR heeft op tal van onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. Daarnaast is een belangrijke
taak van de MR het naar vermogen bevorderen van openheid en onderling overleg in de school.
We wensen jullie een goede samenwerking toe.
Arjan Tupan, Marielle Touw en Lucinda van Harten, hartelijk bedankt voor jullie inzet voor het werk van
de overgangs MR. Hoewel jullie werk er voor de MR erop zit hoepen we natuurlijk dat jullie op welke
wijze dan ook betrokken blijven bij De Vaart.
Bericht vanuit de ouderraad
Vorige week is vanuit de Ouderraad het betaalverzoek voor de Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
verstuurd. Afgelopen week hebben we van verschillende kanten vragen over de hoogte van het bedrag
gekregen en hoorden we geluiden dat er onduidelijkheid is over waar het aan besteed wordt. Om hier
gehoor aan te geven geeft de Ouderraad hier graag openheid en inzicht in.
De ouderbijdrage van €27,50 is als volgt opgebouwd:
- Sinterklaasfeest - €5,00
- Kerstfeest - €3,75 (NB. I.v.m. niet doorgaan van het kerstfeest, maar de lunchboxen voor de kinderen
waren al wel ingekocht is dit doorgezet naar het Paasfeest)
- Koningsspelen - €3,00
- Paasfeest - €2,00
- Bank-, Schoudercomkosten - €2,50
- Groep 8 Film en Musical - €4,00
- Aanvulling Kamp Groep 8 - €1,00
- Attenties docenten - €4,00
- Diversen - €2,25
Hopelijk haalt dit de onduidelijkheid voor iedereen weg.
Zijn er nog vragen neem dan gerust contact op met de Penningmeester van de ouderraad, Erik van
Klinken of iemand anders binnen de ouderraad.
Bag2school
De Bag2school actie in het najaar was al een groot succes. Op 26 mei is de volgende actie. Op deze dag
kunt u weer zakken met kleding, schoeisel e.d. inleveren. De opbrengst gaat naar de ouderraad. De
organisatie deelt geen plastic zakken meer uit. Kleding mag in vuilniszakken worden ingeleverd. Het
volgende mag erin:
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar),
riemen/ceinturen, handtassen.
Het team van De Vaart
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