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Beste ouders en leerlingen,
De zon schijnt! En naar de verwachtingen gaan we die de komende dagen vaak zien en worden de
temperaturen aangenaam. En lekker idee, want de lente heeft lang op zich laten wachten. Geniet ervan.
Informatieavond
Woensdagavond houden we een digitale informatieavond. Fijn dat al zoveel ouders zich hebben
aangemeld. Ook zijn er al een aantal onderwerpen doorgegeven waarover u graag informatie wilt. We
verwerken dat in onze presentatie. U kunt zich nog via info.devaart@wijdevenen.nl aanmelden voor
deze avond en onderwerpen aangeven. Begin volgende week ontvangt u via schoudercom een link om
deel te kunnen nemen aan deze avond.
Route 8
Leerlingen van groep 8 hebben voor de meivakantie de Route 8 toets gemaakt. De Route 8 toets is een
digitale eindtoets. De uitslag heeft lang op zich laten wachten. Maar deze week ontvingen de leerlingen
van groep 8 dan toch de uitslag. Dit was voor hen de laatste toets in hun basisschool periode. We zijn
trots op deze leerlingen, die nu bijna de basisschoolperiode gaan afsluiten! Goed gedaan.
Informatieavond voor ouders van groep 7
Op 8 juni houden we een online informatie voor de ouders van de huidige groep 7. We geven dan
informatie over de procedure en het proces naar het Voortgezet Onderwijs. Deze ouders ontvangen
daarvoor een uitnodiging.
Blogs
Wist u dat leerkrachten regelmatig een blog maken in Schoudercom, zodat u kunt mee genieten van wat
er in de klas gebeurt? Het gaat vaak om de gewone dagelijkse activiteiten, maar ook wel over een leuke
werkvorm die in de lessen wordt gebruikt. Door actieve en verrassende werkvormen te gebruiken,
activeren we het leren van de leerlingen. Deze werkvormen werken vaak heel motiverend en maakt dat
leerlingen zich plezierig kunnen ontwikkelen.
Corona
Gelukkig hebben we al langere tijd geen quarantainemaatregel i.v.m. een Covid-19 besmetting hoeven
te verkondigen. We hopen het zo te houden! Ondanks allerlei versoepelingen in het land, blijft het
basisschoolprotocol nog zoals het is. We blijven dan ook alert en houden ons zoveel als mogelijk aan de
maatregelen. Wel gaan we kijken of groepen toch weer regelmatig tegelijkertijd naar buiten kunnen. Er
zijn kinderen die daar echt behoefte aan hebben.
Er is wel een aanpassing gekomen in de aanpak van de GGD.
Mocht er een besmetting van een leerling of leerkracht bij ons gemeld worden dan nemen we contact
op met de GGD. We krijgen dan een voorlopig advies over wel/niet quarantaine voor de
groep/leerkracht(en). Er wordt dan nog geen quarantaineduur aangegeven of advies gegeven om te
testen op dag 5. Pas na volledig bron- en contactonderzoek zal er een volledig advies worden gegeven.
Dit kan afwijken van het voorlopige advies.
Voor het kunnen doen van bron- en contactonderzoek heeft de GGD contactgegevens nodig van de
leerlingen.

Het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat scholen binnen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ten behoeve van het BCO een beperkt aantal niet-bijzondere
persoonsgegevens mogen bijhouden en delen met de GGD. Het gaat uitsluitend om de volgende
gegevens van leerlingen en personeel die mogelijk als categorie 2 of 3 worden aangemerkt: naam,
geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling of van diens ouders als de leerling
jonger is dan 16 jaar;
We delen deze gegevens alleen dit alleen als er sprake is van een besmetting. Mocht u niet willen dat
deze gegevens gedeeld worden met de GGD met als doel om Bron en Contact onderzoek mogelijk te
maken, dan kunt u daartegen bezwaar maken via een bericht in schoudercom aan de directie.
Adviezen vanuit de Centrum Jeugd en Gezin
Regelmatig publiceert Centrum Jeugd- en Gezin flyers over allerlei zaken waar u in de opvoeding
tegenaan kunt lopen.
Bij deze nieuwsbrief vindt u er twee in de bijlage. Ze gaan over onderwerpen waar we op school
regelmatig mee te maken krijgen:
• Luier- of broekpoepen bij peuter-kleuter
• Buikpijn 4-12 jaar.
Heeft u hiermee te maken heeft u wellicht wat aan deze informatie. U kunt ook contact opnemen met
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wist u dat Centrum Jeugd en Gezin ook een kernpartner is van IKC De Vaart? Ze zijn straks in IKC De
Vaart te vinden op de eerste verdieping..
Fijn weekend,
Team De Vaart
Data voor de komende weken:
1 juni:

Instructie voor postende ouders praktisch verkeersexamen

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:

JEUGDPROGRAMMA TAVV
Zaterdag 29 mei 2021

Kom ook eens voetballen bij TAVV en ontdek hoe leuk jij voetbal vindt!
Op zaterdag 26 mei organiseert TAVV weer een vrienden- en vriendinnenochtend.
Een ochtend vol voetbalplezier.
Jij bent daar toch ook bij?

TAVV – Vrienden- en vriendinnen dag
Op zaterdag 26 mei organiseert TAVV voor alle jongens en meiden een open
training. Wel lid of geen lid van TAVV iedereen mag die dag bij TAVV komen
trainen:
- 09.00 uur tot 10.15 uur: speciaal voor alle jongens en meiden t/m O9
- 10.45 uur tot 12.00 uur: speciaal voor alle jongens en meiden t/m O12
Ben je lid bij TAVV, vraag dan al je vrienden- en vriendinnen, neefjes en nichtjes,
buurjongens en buurmeisjes of ze gezellig komen trainen. Stuur ons vooraf even
een berichtje met jullie namen en leeftijden, dit kan via email aan
jeugdcommissie@tavv.nl of via je leider, dan zorgen wij voor een leuke
voetbalochtend.

Bij TAF gebeurt het!

