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Beste ouders en kinderen,
We hebben deze eerste periode van het schooljaar, ondanks het onverwachte vervroegde begin van de
kerstvakantie, afgesloten met een geweldige kerstlunch. Dankzij de enorme inspanningen van de
kerstwerkgroep, de medewerking van het Fruitpaleis en een sponsorbijdrage van Sandy en Michael
Theuns van BBQthuisbezorgd is dat gelukt.
De gehele dag hing er in alle units een gezellige kerst/laatste schooldag sfeer. De leerkrachten hadden
ontspannende activiteiten georganiseerd. In de kring werd bij een brandend haardvuur naar een
kerstverhaal geluisterd. Alles bij elkaar werd het een waardevolle afsluiting voor de kerstvakantie. De
kinderen die niet aanwezig waren hebben hun lunchtas thuisbezorgd gekregen. Zo konden ze toch nog
een beetje meedoen.
Bedankt voor ieders inzet om dit voor de kinderen mogelijk maken. Ze hebben er een mooie herinnering
bij.

De kerstlunch in de voorbereidingsfase
Deze week heeft Sylvia van der Jagt afscheid genomen genomen in onderbouwunit B. Het werd een
gezellige dag, waarvan ze nog volop heeft genoten.
Bij het zien van de flyer op het raam riep één van de kinderen: “Is juf Sylvia nu ook verdwenen?
Sylvia bedankt voor je al je liefde en werk voor de kinderen. Fijn dat je nog een poosje meegevaren bent
met De Vaart.
Het team van De Vaart

Noodopvang
De inschrijving voor de noodopvang is gesloten. Als u uw kind heeft opgegeven is hij/zij voor de
opgegeven dagen welkom, tenzij u een ander bericht hebt ontvangen. Kinderen kunnen zich bij hun
eigen unit melden.
Mocht u in tussentijd een ander opvang hebben kunnen regelen, dan horen we dat graag. U kunt
daarvoor een schoudercombericht sturen naar de directie. We houden de noodopvang graag zo beperkt
mogelijk.
Voor de noodopvang gelden ook de maatregelen van de beslisboom. Dus thuisblijven bij klachten of bij
milde klachten eerst testen.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat de sporthal wordt gebruikt tijdens de noodopvang is het de
bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 sportkleding en sportschoenen meenemen.
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!
Het schoolfruit voor de eerste schoolweek in januari is nog niet bekend.
Fruit van de week:

Belangrijke data
Maandag 10 januari
Vrijdag 4 februari
Vrijdag 18 februari

De eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar
Studiedag: alle leerlingen vrij
Leerlingen krijgen hun portfolio mee

Bijlagen
•
•
•

Aanbod Muzieklessen AMV in IKC DE Vaart
Kindje wiegen
Kerstvieringen

Algemene Muzikale Vorming
(seizoen 2021/2022)
Op woensdag 5 januari 2022 start muziekvereniging Door Samenwerking Sterk met een cursus
Algemene Muzikale Vorming. Is dit iets voor jou, meld je dan nu aan! Uiteraard alles volgens de gestelde
coronaregels waarvoor de nodige maatregelen genomen worden.
Wat is Algemene Muzikale Vorming (AMV)?
Tijdens de lessen AMV maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van
het notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van de blokfluit. Allerlei
muzikale onderwerpen zoals maat, ritme, vorm, bewegen en melodie worden op een speelse manier
behandeld. Door middel van zingen, klappen en speels een instrument te bespelen wordt de interesse
van uw kind voor muziek vergroot en ontwikkeld. De cursus AMV is bedoeld voor kinderen van ongeveer
6 tot 8 jaar (groep 3en 4). Deze AMV-cursus duurt een halfjaar tot de zomervakantie. Tijdens deze
cursus zullen de kinderen ook een keer optreden om te laten horen wat ze allemaal geleerd hebben.
Een onderdeel van AMV is de voorbereiding op de instrumentkeuze. De AMV docente adviseert na
afloop van de cursus of uw kind geschikt is voor een blaasinstrument of voor een slaginstrument. De
leerling kan dan de muzieklessen vervolgen met een instrumentale opleiding.
De lessen AMV
Tijdens de cursus wordt gewerkt in kleine groepen (2-5 kinderen per groep). De lessen worden wekelijks
gegeven op woensdagmiddag vanaf 15.00 en duren een half uur uur bij 2–3 kinderen (bij 4-5 kinderen
duurt de les 15 minuten langer). De lessen worden gegeven op de Vaart.
De AMV docente voor dit seizoen is Daniëlle Kreb. Daniëlle heeft de PABO opleiding met als specialisatie
muziek succesvol afgerond. Ze is tevens muzikant bij muziekvereniging Door Samenwerking Sterk uit
Aarlanderveen.
De kosten voor deze cursus bedragen € 90 (20 lessen). De blokfluit en de muziekboeken worden door
DSS geregeld (bruikleen). Uiteraard mogen de kinderen ook een eigen blokfluit gebruiken.
Voor aanmelding kunt u onderstaand formulier invullen en deze mailen naar Danielle.kreb@gmail.com.
Voor verdere informatie over de cursus kunt u ook contact met haar opnemen (tel. 06-13811747).
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier.

Kindje Wiegen 26 december 2021
Het is al een jarenlange traditie om op 2e kerstdag om 10:00 uur in de Petrus en Pauluskerk in
Aarlanderveen het alom bekende verhaal van de geboorte van Jezus te vertellen aan iedereen die dit
maar wil horen. Het “kindje wiegen” is speciaal voor alle kinderen. Jullie mogen vooraan komen zitten
(hoeft natuurlijk niet als je dit niet wilt) en als je het leuk vind, mag je verkleed komen als herder, schaap
of een ander figuur uit het verhaal. We luisteren naar het verhaal en zingen samen de bekende
kerstliedjes. Dit jaar zullen de kerstliedjes begeleidt worden door jeugdige leden van de
muziekvereniging DSS uit Aarlanderveen. Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook.
Graag tot ziens op 2e kerstdag!
Werkgroep Kindje Wiegen.

PERSBERICHT
En weer is Kerstmis anders. Geen grote avondactiviteiten, geen volle nachtmissen, geen drukke
huiskamers met familie en vrienden.
En toch wordt het Kerstmis. En juist nu viert de Rooms-Katholieke parochiefederatie HH. Clara &
Franciscus dit feest van geloof, hoop en liefde. De uitnodiging om je erop af te stemmen is er altijd en
voor iedereen.
Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn. De familieviering (17.00 uur) en de nachtmis
(21.00 uur) op kerstavond, alsmede de viering op kerstmorgen (9.15 uur) zijn te volgen via de livestream
op tv.rkgroenehart.nl. De opnamen zijn ook nog later te zien.
Op Eerste Kerstdag, 25 december, bent u welkom bij de volgende vieringen:
- Aarlanderveen: 7.00 uur (herdertjesviering) en 9.15 uur
- Langeraar: 11.15 uur
- Hoogmade (De Schuur): 11.15 uur
- Leimuiden: 9.15 uur
- Nieuwkoop: 11.15 uur
- Nieuwveen: 11.15 uur
- Noorden: 11.15 uur
- Oud Ade: 9.15 uur
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 9.15 uur
- Zevenhoven: 9.15 uur
Op Tweede Kerstdag (26 december) bent u welkom in:
- Langeraar: 10.00 uur
- Roelofarendsveen (Petruskerk): 10.00 uur
Vooraf reserveren voor deze vieringen is noodzakelijk. Kijk op www.rkgroenehart.nl hoe u dat kunt
doen.

