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Beste ouders en kinderen,
Wat een geweldig Sinterklaasfeest hebben we achter de rug! Met
z'n allen hebben we Sinterklaas en zijn Pieten op het grote veld
ontvangen. Helaas was Regelpiet er niet bij, maar er werd toch
volop gedanst en gezongen. Gelukkig kwam toch onverwacht nog
de politie met zwaaiende sirenes aan. De politie had Regelpiet
gelukkig gevonden. Na een gezellige polonaise verlieten alle
groepen het veld en verdwenen naar binnen. Sint heeft daarna
alle groepen ontvangen in de theaterzaal. Bij de groepen van unit
7-8 ging Sinterklaas zelf even langs, dan kon hij tenminste de rest
van ons prachtige schoolgebouw zien. Wat en feest!
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mochten een surprise
maken. Donderdagmiddag werden de surprises tentoongesteld
en bewonderd door alle kinderen van de unit. Veel leerkrachten
liepen na 14.00 uur een rondje langs de surprises. Wat een prachtige kunstwerken zijn er gemaakt. We
denken dat het mooie knutseluurtjes heeft opgeleverd. Ongetwijfeld zullen er kinderen zijn geweest die
(wat) hulp nodig hadden. Dank voor alle ouders die hun kinderen hierbij hebben ondersteund!
De complimenten voor de ouderraadsleden die samen met de Sinterwerkgroep en met medewerking
van de Ter Aarse middenstand, dit feest heeft georganiseerd. Zo bouwen we met elkaar aan mooie
Sinttradities!
Het team van De Vaart
Vertrek van Sinterklaas
Op 6 december vertrekt Sinterklaas weer naar Spanje. De Ter Aarse middenstand had een mooi
uitzwaaifeestje bedacht. Gezien de huidige situatie hebben de middenstanders besloten dit
uitzwaaifeest niet door te laten gaan.
Corona
Afgelopen maandag zijn de aangescherpte coronamaatregelen ingegaan. Dat betekent dat kinderen in
de basisschoolleeftijd met milde klachten thuis moeten blijven. Kinderen met milde klachten laten zich
eerst testen. Bij een negatief testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij thuis totdat de
leerling 24 uur klachtenvrij is. Deze aanpassing van het beleid is eind deze week doorgevoerd in de
officiële richtlijnen en verwerkt in een nieuwe beslisboom. U vindt hem in de bijlage of via deze link naar
de beslisboom. In deze beslisboom is nog niet opgenomen dat bij milde klachten ook een zelftest
gebruikt kan worden.
Het doel van preventief zelftesten is ongemerkte coronabesmettingen onder leerlingen en
onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en zo verspreiding van het coronavirus op school te
beperken. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en medewerkers worden geadviseerd preventief te
testen. Deze testen zijn inmiddels afgeleverd op school en met toestemming van ouders zijn deze

meegegeven aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Er is een instructievideo beschikbaar. Een flyer
met een duidelijke uitleg over het gebruik van zelftesten vindt u in de bijlage.
Ook medewerkers testen zich twee maal per week preventief. Zij hebben al langer de beschikking over
zelftesten.
Instructievideo zelftest
Mocht er thuis een besmetting zijn dan vragen wij u ook de directie in de berichtgeving naar school mee
te nemen. Wij houden dan overzicht en kunnen indien nodig passende maatregelen treffen.
Wilt u dan het volgende melden: laatste dag op school, datum start klachten, testdatum, advies GGD,
mogelijke bronsituatie.
Gelukkig blijft de situatie tot nu toe nog steeds onder controle. We zien grote bereidheid onder ouders
en kinderen om mee te werken aan de verschillende maatregelen. Daar zijn we blij mee.
Vervanging
Deze week waren er verschillende leerkrachten één of meerdere dagen afwezig. Vanuit de
vervangingspool waren er geen invalleerkrachten beschikbaar. Het leerkrachtentekort is ook hierin
merkbaar en het betekent dat we steeds intern moeten puzzelen of we het op kunnen lossen. Dankzij
de flexibele opstelling van teamleden en een aantal teamleden die extra hebben gewerkt is het ook deze
week weer gelukt. Ondanks de afwezigheid van verschillende leerkrachten is het onderwijs in alle
groepen door te laten gaan. We hopen dat dit ons blijft lukken, we doen onze uiterste best daarvoor.
Toch kan het een keer voorkomen dat we groep thuis moeten laten blijven, omdat er te weinig
leerkrachten beschikbaar zijn. We stellen u daarvan dan zo tijdig mogelijk via schoudercom van op de
hoogte.
Er kunnen allerlei redenen zijn dat een leerkracht afwezig is. Mocht het noodzakelijk zijn dat u van de
reden op de hoogte bent dan zullen wij u daarover wel informeren. Daarmee willen we de privacy van
leerkrachten zoveel mogelijk waarborgen.
Contact ouders- school
Via de blogs die regelmatig verschijnen krijgt u steeds een inkijkje wat
er in de units gebeurt. Ook zo kunt u betrokken zijn met waar uw kind
op school mee bezig is en kunt u daarover met uw kind in gesprek.
Heeft u behoefte aan een gesprek met de leerkracht, omdat u graag
wilt weten hoe het met uw kind gaat, laat het dan de leerkracht
weten.
De periode tussen de startgesprekken en de portfoliogesprekken kan
in sommige gevallen als lang ervaren worden. Schroom dan niet om
contact op te nemen voor een tussendoor gesprekje.
Boekentip van juf Joyce (groep 3/4).
‘Jippie, een humeurig sprookje.’
Auteur: Sanne Rooseboom
Voorlezen vanaf groep 3, zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar.(stiekem ook leuk voor ouders)
Ben je dol op sprookjes, maar heb je even geen zin in een zoete prinses in een roze jurkje? Heb je wel
eens een ochtendhumeur? Kun je enorm genieten van roerei? Of, heb je een hekel aan regen? Dan is
boek misschien iets voor jou!
Prinses Super woont in Jippie, een land waar iedereen altijd extreem vrolijk is. Het is daar de traditie om
op je 10e alvast te bedenken met wie je gaat trouwen. Maar, Super is niet zoals de andere inwoners van
Jippie. Zij heeft een ochtendhumeur en haat regen. Trouwen met iemand uit Jippie is voor haar geen
optie, daarom gaat ze (samen met haar veel te vrolijke lakei Rolf, die altijd alles ééééénig vindt…) op

zoek naar iemand om mee te trouwen in buurland Grom. De naam zegt het al, deze inwoners zijn wat
minder gezellig. Een reis vol regen en zonneschijn, hartjes en tranen, regenboogcupcakes en muffe
aardappels… Gaat het haar lukken?
Heb je genoten van Jippie? Lees dan ook ‘Jippie en de ridders van Hak’ en ‘Jippie en de
onderwaterpiraten’.
Wijklessen School op Seef
Bij de wijklessen van School op Seef gaan leerlingen in kleien groepjes begeleid door een ouder op pad.
Omdat we op dit moment de inzet van ouders op school tot een minimum beperken hebben we de
wijklessen uitgesteld.
Schoolfruit en groente weken
In elke nieuwsbrief leest u welke groente en/of welk fruit er de komende week wordt gegeten op
school. Fijn als u zelf op maandag en dinsdag fruit of groente meegeeft aan uw kind. Op de woensdag,
donderdag en vrijdag hoeft dat niet. Mocht uw kind behoefte hebben aan een grotere pauzehap
dan het portie schoolfruit, dan kan er natuurlijk een gezonde aanvulling vanuit thuis mee!
Fruit van de week:

Belangrijke data
8 december
13 december
15 december
23 december
24 december
18 januari

wijklessen voor unit 5-6
wijklessen voor unit 3-4
wijklessen voor unit 7-8
Kerstviering (begin van de avond), informatie volgt
alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie
wijklessen voor unit 1-2

Bijlagen
•
•

De actuele beslisboom
Kinderkerk

Kinderkerk
Op zondag 12 december is er weer kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Het is
bijna kerst, de 3e zondag van de advent. Daar gaan we het over hebben met elkaar en we gaan een
leuke knutsel maken. We zien jullie graag op 12 december om 11:15 uur in de kerk. Iedereen die op
de basisschool zit en jongere broertjes/zusjes zijn allemaal welkom. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet, Sandra de Jong, namens de werkgroep kinderkerk.
Meer informatie over gezond opgroeien:
Kijk op www.cjgnieuwkoop.nl

