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Beste ouders en kinderen,
Ons onderwijs staat nooit stil, het is letterlijk en figuurlijk in beweging.
We hebben onze visie vormgegeven in een onderwijsconcept waarin o.a.
afspraken gemaakt zijn over de manier waarop we onderwijs organiseren en
welke inhoud we aan onderwijs geven.
Het werken in een unit is een belangrijk aspect hiervan. In het proces waarin we
als scholen samen onderzochten hoe we ons onderwijs vorm wilden gaan geven,
zijn wij ook begeleid. Deze begeleiding heeft ons de afgelopen jaren na laten
denken over wat we wilden en heeft ook geholpen bij het neerzetten van een
nieuw concept.
De afgelopen week zijn er bezoeken gebracht aan de midden- en
bovenbouwunits, de onderbouw volgt nog. Er is geconstateerd dat er al heel veel
goed gaat, dat we trots mogen zijn hoe de kinderen hun weg vinden in het nieuwe onderwijs en de unit.
Er heerst rust op de units, het werken met instructiegroepen geeft kinderen de kans om zich op een
passende manier te ontwikkelen. Het unitwerken maakt dat leerkrachten zich verantwoordelijk voelen
voor alle kinderen en dat specialismen beter tot hun recht komen. Daarbij is ook zichtbaar dat we iedere
dag een beetje beter worden en in de ontwikkelstand staan. Hoe kan de ruimte op de unit nog beter
benut worden? Hoe kunnen we ons aanbod nog beter afstemmen en organiseren?
Dat we trots mogen zijn is mede te danken aan het team, er is de afgelopen jaren al veel gedaan en
neergezet. Het gebouw past nu bij het onderwijs dat we willen geven en we blijven ambitieus!
Het team van De Vaart
Corona
Bijgaand treft u een brief aan van onze stichting waarin aangegeven wordt hoe de stichting omgaat met
de maatregelen die gesteld zijn door het kabinet.
Op maandag 8 november staat een gebruikersoverleg gepland waarin we concrete afspraken maken
voor alle gebruikers van IKC De Vaart. Wij zullen u na dit overleg verder informeren.
Voor nu geldt alvast dat we nog steeds extra alert zijn op de hygiëne, we afstand houden en tijdig
melden indien er sprake is van klachten en/of besmetting.
Verder houden we ons aan de afspraak dat ouders, onder schooltijd, in principe geen toegang tot de
school hebben, tenzij er een afspraak gemaakt is.
Mocht u bij een vermoeden van besmetting en/of na het afnemen van een zelftest vragen hebben dan
kunt u terecht bij de speciale hulplijn van de GGD: 085-078 28 76 (kies optie 4).
Ouderinloop
De directie, Marijke en Ruud, organiseren op 10 november tussen 13.00 en 13.45 uur, een
inloopmoment voor ouders die vragen hebben over zaken die met de school en/of het IKC te maken
hebben. Wij nodigen u uit om dit moment te gebruiken om algemene zaken te bespreken (dus geen
persoonlijke vragen m.b.t. eigen kinderen).
Wij heten u van harte welkom in Het Hart.

Bibliotheek open
Tot grote vreugde, van vooral de kinderen, heeft de bibliotheek afgelopen week de “deuren” geopend.
Niet letterlijk, want de bibliotheek is de hele week toegankelijk voor kinderen, maar nu mogen er ook
echt boeken geleend worden.
Het is nu ook voor ouders mogelijk om met hun kind(eren) naar de bibliotheek te komen.
De openingstijden zijn:
Dinsdag 14.00 tot 17.00 en 18.30 tot 20.00 uur
Woensdag 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 14.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur
Bag2School
Op woensdag 10 november doen we weer mee aan de Bag2school actie. Deze
week hebben de kinderen de flyer meegekregen. Het gaat om het inzamelen
goede gebruikte kleding wat geschikt is voor hergebruik. Ook schoenen,
handtassen, riemen, bedengoed en knuffels die geschikt zijn voor hergebruik
kunnen worden ingeleverd. U kunt de materialen in goed afgesloten
vuilniszakken op woensdag 10 november voor 8.30 plaatsen op de stoep bij de
boomstammen aan het begin van het schoolterrein.
De opbrengst gaat naar de ouderraad, zodat er meer middelen zijn om leuke
activiteiten voor onze leerlingen te kunnen organiseren.
Fietsverlichting aan….en ook weer uit
De donkere dagen zijn weer aangebroken, goed moment om extra aandacht aan fietsverlichting te
geven. Belangrijk om te checken of de verlichting op de fiets van uw kind goed werkt.
Iets minder belangrijk, maar wel goed om aan te denken…zet je lichtjes ook weer uit als je op school
bent
.

Data voor de komende periode
5-12 november
10 november
10 november
15 november

Week van de mediawijsheid
Techniek driedaagse unit 7/8
Inlevermoment Bag2School
Studiedag, alle leerlingen vrij
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Brief WIJ de Venen coronamaatregelen
Triggr: Speelgoedruilmarkt

Speelgoedruilmarkt in Ter Aar op zondag 14 november 2021
Meer informatie over gezond opgroeien:

Slim & duurzaam Sinterklaas vieren onder het motto:

Kijk op www.cjgnieuwkoop.nl

Ruilen is het nieuwe kopen.
Stichting !Triggr – cultureel centrum Ter Aar De geur van pepernoten hangt alweer geruime
tijd in de lucht en pakjesavond staat bijna voor
de deur. Iedereen gaat weer in de vijfde
versnelling om alle kadootjes op tijd ingepakt
en wel in huis te halen en dat gaat niet altijd
zonder stress. Daarnaast draait de pinpas
overuren en de feestmaand is al zo kostbaar. Worden we langzaam niet wakker op het
gebied van overconsumptie? Stichting !Triggr organiseert daarom de Swap Sint
speelgoedruilmarkt op zondag 14 november 2021. Locatie: Middelweg 5, Ter Aar.
Stichting !Triggr draagt ook haar steentje bij in het kader van de duurzaamheid en heeft wederom het
initiatief genomen een speelgoedruilmarkt te organiseren in Ter Aar. Daarnaast hoopt !Triggr ermee
te bereiken dat de grote speelgoedstapel in huizen op de schop gaat en gereduceerd wordt tot
datgene waar de kinderen echt mee spelen. Het overige speelgoed krijgt een mooi tweede leven bij
andere kinderen thuis en andere kinderen worden op die manier weer verblijd met het ingebrachte
speelgoed van anderen. Zo is de cirkel rond zonder nieuwe aankopen te hoeven doen.
Elif Algu, oprichter van Swap Sint (voorheen Recycle Sint) is het hier mee eens. Algu: ‘Overconsumptie
is echt niet meer van deze tijd. Van ruilen komt huilen wordt altijd gezegd, maar wij hebben daarvan
gemaakt: Ruilen is het nieuwe kopen. Vraag het aan elke ouder die je kent. Iedereen heeft teveel
speelgoed. Soms ligt het nog maanden in de verpakking in de kast. Waarom zouden we dan nog
nieuwe spullen kopen? Het is veel slimmer om te ruilen en zo ook nog eens een steentje bij te dragen
aan het milieu.’
Sinds 2017 zijn de jaarlijkse ruilmarkten van Recycle Sint een groot succes, maar helaas gooide het
coronavirus vorig jaar (2020) roet in het eten. Daarom werkt Recycle Sint sinds dit jaar samen met de
speelgoedruilapp Swip Swap, en gaat de Recycle Sint – speelgoedruilmarkt verder onder de naam
Swap Sint. Swap Sint is niet alleen een groen initiatief, maar ook nog eens hartstikke gezellig, slim en
-niet onbelangrijk- goed voor de portemonnee.
De speelgoedruilmarkt in Ter Aar vindt plaats op 14 november 2021 in het pand van stichting !Triggr
– cultureel centrum in Ter Aar. Ouders kunnen speelgoed komen inleveren tussen 13.00 en 14.00 uur
en tussen 15.00 – 16.00 uur kan er ander speelgoed worden uitgekozen. Kijk op https://bit.ly/3CthI6b
voor meer info.
Stichting !Triggr – cultureel centrum – www.triggr.nu – info@triggr.nu - 0623071268

