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Beste ouders en leerlingen,
Geregeld word ik op het schoolplein of op straat aangesproken met de vraag hoe het met mij gaat.
Ik waardeer die gesprekjes erg...maar kan mij ook voorstellen dat ouders, die ik niet ontmoet, zich
afvragen hoe het nu precies zit met die andere directeur van De Vaart.
Sinds de voorjaarsvakantie ben ik weer gedeeltelijk aan het werk, dat betekent dat ik niet altijd
aanwezig ben en ruimte heb om te werken aan mijn herstel.
Ik geniet van de momenten dat ik op school ben en ben graag bezig met alle ontwikkelingen die gaande
zijn. Ik moet daarin mijn grenzen respecteren, en dat is lastig.
Inmiddels is bekend dat het herstel van corona vele vormen kent en vooral onvoorspelbaar is.
Concreet betekent dit dat er momenten zijn dat er niets aan de hand lijkt te zijn, maar helaas ook
momenten dat je teruggefloten wordt door je lijf en geest. Rust nemen en werken aan fysiek herstel is
dan waar tijd voor genomen moet worden (oftewel...fysio, met een boek languit op de bank en flink wat
ommetjes maken).
Voor ouders en collega's geldt dat Marijke voorlopig eerste aanspreekpersoon blijft, Carola ondersteunt
en heeft enkele taken van mij overgenomen. Daarnaast weet ik dat De Vaart een sterk en enthousiast
team heeft...we liggen nog steeds op koers en de zon schijnt aan de horizon!
Fijne meivakantie allemaal,
Ruud
Koningsspelen 2021
Wat hebben we een geweldige en feestelijke eerste Koningsspelen van De
Vaart gehad. Complimenten voor de werkgroep Koningsspelen, bestaande uit
leerkrachten en ouders vanuit de ouderraad, die deze opzet hebben bedacht.
De invulling kwam van de leerkrachten en de vakleerkrachten van
Beweegpartner. Bedankt voor jullie inzet om deze dag tot een echte feest- en
beweegdag te maken.
Ook geweldig dat er zoveel versierde fietsen en steppen waren en zoveel kinderen in ”oranjekleding’.
Bedankt ouders voor jullie betrokkenheid, want dit bracht al vanaf het begin van de dag een feestelijke
sfeer op alle locaties.
De foto’s die op deze dag zijn gemaakt zijn al door Paula m.b.v. fotolinks gedeeld met jullie. Ook via de
blogs van de leerkrachten krijgt u een inkijkje van de activiteiten op deze dag. We hopen dat u zo toch
iets meekrijgt van de sfeer op deze dag.
Schoolactiviteiten
Na de meivakantie breekt al weer de laatste periode van het jaar aan. In dit deel van het jaar vinden
normaal gesproken nog een aantal schoolactiviteiten plaats. Deze schoolactiviteiten zullen er naar
verwachting anders uitzien dan normaal. We hebben rekening te houden met de beperkingen van
coronamaatregelen. Met de ouderraad hebben we besloten om dit schooljaar geen schoolreis te
organiseren. Busreis en begeleiding door ouders behoort dit jaar helaas niet tot de mogelijkheden. De
ouderraad denkt na over mogelijke alternatieven.
Leerkrachten van groep 8 denken vast na over een mogelijk alternatief voor schoolkamp. Er staat nu één
gezamenlijke kamplocatie gereserveerd voor al onze achtste groepers, waarbij er ruimte is voor de

afzonderlijke groepen 8. Tot op dit moment geldt voor groepsaccomodaties echter nog de beperking
van max. 30 personen per locatie. Met de huidige maatregelen kunnen we geen gebruik maken van
deze locatie en zullen we zeker een alternatief bieden. Of een slotavond met ouders van groep 8 live
georganiseerd kan worden is nog zeer de vraag. Ook daarbij houden we er rekening mee dat we een
alternatief moeten organiseren. We hebben inmiddels geleerd en ervaren dat het bedenken van een
alternatief ook iets moois kan opleveren met net zoveel plezier. Bij de afscheidsrituelen van groep 8
gaat het erom dat je er mooie herinneringen aan overhoudt. Daar gaan we zeker voor zorgen!
De verhuizing
In de zomervakantie zal de verhuizing naar ons nieuwe gebouw plaats vinden. De oplevering van het
gebouw staat gepland op 2 juli. Daarna kunnen de inrichters aan het werk met het interieur, voor een
deel bestaat dat uit maatwerk. Zij hebben daar twee weken voor nodig. In die periode wordt ook ons
nieuwe meubilair geleverd. We nemen nog een klein deel van ons huidige meubilair mee.
Op vrijdag 16 juli zal alles op de huidige 3 locaties verhuisklaar moeten staan, zodat de verhuizers in de
eerste week aan de slag kunnen. In de laatste week van de zomervakantie gaan de teamleden uitpakken
en inrichten en wegwijs worden in het nieuwe gebouw.
Bij het vaststellen van het vakantie- en vrijedagen rooster van dit schooljaar hebben we rekening
gehouden met twee verhuisdagen. Deze konden we echter niet plannen, omdat de inzet ervan
afhankelijk was van de oplevering van ons nieuwe gebouw. Nu dat bekend is kunnen hebben we ze ook
kunnen plannen.
Woensdag 14 juli is de laatste schooldag voor alle leerlingen. Donderdag 17 en vrijdag 18 gaan alle
teamleden aan de slag met inpakken. Vrijdag 16 juli stond al als vrije dag, ook op donderdag 15 juli
zullen alle leerlingen vrij zijn.
De tweede verhuisdag is gepland op maandag 30 augustus, dan zijn alle leerlingen dus nog vrij. Deze dag
zal vooral besteed worden aan de inhoudelijke voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
Dat betekent dat de eerste schooldag op dinsdag 31 augustus zal zijn. We ontvangen dan alle
leerlingen in het nieuwe gebouw. We willen dat graag gefaseerd doen, want het zal voor iedereen even
wennen zijn om de weg te vinden. We gaan hiervoor een plan uitwerken.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het volgende vakantie- en vrijedagen rooster:
Vakanties
Herfstvakantie:
18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie:
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie:
26 februari t/m 4 maart
Paasweekend:
15 t/m 18 april
Meivakantie:
25 april t/m 6 mei
Hemelvaartweekend:
26 mei en 27 mei
Pinksterweekend:
6 juni
Zomervakantie:
11 juli t/m 19 augustus
Studiedagen:
Maandag 30 augustus:
Vrijdag 15 oktober:
Maandag 15 november
Vrijdag 4 februari
Woensdag 30 maart
Dinsdag 7 en woensdag 8 juni:
Vrijdag 8 juli:

dag na de zomervakantie
dag voor de herfstvakantie

aansluitend aan Pinksterweekend
dag voor de zomervakantie

Groepsfoto
Niet alle groepen waren compleet toen de schoolfotograaf langs kwam. Onze “huisfotograaf” Paula zal
in de weken na de meivakantie deze groepen op de foto zeten.

Zij-instroomtraject
Marloes Buikema, leerkracht van groep 7-8 op locatie Zuid, heeft nadat ze eerst gewerkt heeft in een
geheel andere bedrijfstak, gekozen voor werken in het onderwijs. Vorig jaar is zij gestart als zijinstromer op toen nog De Fontein. Afgelopen woensdag heeft zij met succes haar zij-instroomtraject
afgerond. Zij-instroomtrajecten zijn bedoeld om het leerkrachtentekort tegen te gaan. Werken in het
onderwijs en opleiden worden in een zij-instroomtraject gecombineerd. Dat is hard werken om het voor
elkaar te krijgen. Het is Marloes gelukt! Marloes geeft aan dat ze geen dag spijt heeft gehad dat ze de
overstap naar het onderwijs heeft gemaakt. Ze geniet er elke dag met volle teugen van.
We hopen natuurlijk dat er nog meer mensen zijn die op deze manier de overstap naar het onderwijs
willen maken, want wij hebben een prachtig vak en we gunnen iedere leerling een leerkracht.
Informatieavond
In een vorige nieuwsbrief is d eerste aankondiging voor een informatieavond voor alle ouders. Deze
avond wordt verschoven naar 2 juni ( in plaats van 1 juni)
Het team van De Vaart wenst iedereen een fijne en ontspannen meivakantie toe!
Data voor de komende weken:
24 april t/m 9 mei:

meivakantie

13 en 14 mei:

Hemelvaartweekend

24 mei:

Pinksterweekend

26 mei:

Bag2school (kledingactie)

2 juni:

Algemene informatie avond voor alle ouders

8 juni:

Informatieavond voor de ouders van groep 7 over procedure naar Voortgezet
Onderwijs

16 juni:

Studiedag ( alle leerlingen vrij)

14 juli:

Laatste schooldag van dit schooljaar

15 en 16 juli:

vrij i.v.m. voorbereidingen van de verhuizing.

Bijlagen:
Fietstocht op Koningsdag en Bewegen in Coronatijd
Beste allemaal,
Koningsdag komt met rasse schreden dichterbij. We hebben met een aantal mensen de koppen bij
elkaar gestoken en gekeken of er niet iets te organiseren valt. We kwamen uit bij een fietstocht die je,
geheel Corona proef, kunt fietsen met je gezin. Alleen of samen kan natuurlijk ook. De opbrengst gaat
naar Maarten v/d Bergh.
Wie is Maarten? Maarten is een oud leerling van de Fontein en was heel erg actief als leiding bij de
jaarlijkse huttenbouw. 2 jaar geleden heeft hij bij het afbreken daarvan een noodlottig ongeval gehad,
waarbij hij zijn rug heeft gebroken. Na een lange revalidatie is Maarten inmiddels weer in zijn eigen, nu
aangepaste huisje, maar financiële steun blijft noodzakelijk.

Er is 1 route van ongeveer 26 kilometer, welke is in te korten naar ongeveer 15 kilometer. We maken
een soort goodiebag met een fietsroute die je voor € 7.50 kunt ophalen bij de Ark ( Gebouw tegenover
de Hervormde Kerk aan de Aardamseweg). 1 goodiebag per opgave. Zo kun je op de 27e of bij slecht
weer wellicht op een andere dag in de meivakantie je route fietsen.
Als je mee wilt fietsen willen we vragen om je op te geven voor de 25e april, zodat we nog wat tijd
hebben om alles in orde te maken. Ophalen van de tasjes kan dan op maandagavond 26 april tussen
19.00 uur en 21.00 uur bij de Ark. Opgeven kan via email naar, fietsenvoorMaarten@gmail.com Betalen
via een tikkie of contant bij ophalen.
Groetjes van het organiserend team, Arlette, Lucinda, Nita, Mirjam en Coriena

