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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe kalenderjaar is positiever gestart dan we vooraf hadden kunnen bedenken.
Wat fijn dat de school gewoon open mocht gaan op maandag 10 januari.
Helaas ook wat “positieve” berichten bij gezinnen en collega’s die niet mochten starten…
Het blijft spannend, welke maatregelen worden aan- en afgekondigd. Welk effect heeft dit op de
gezinnen, de kinderen en de school?
Het aantal besmettingen stijgt…maar welk effect heeft dit op de gezondheidzorg?
Kunnen wij ons onderwijs goed vorm blijven geven…als steeds meer kinderen en/of collega’s thuis
komen te zitten?
Kortom, blij met iedere dag die we zo “normaal” mogelijk kunnen beleven.
Een nieuw jaar heeft ook nieuwe ontwikkelingen gebracht.
Juf Jolanda is gestart als juf van groep 1/2E, juf Barbara gaat binnenkort starten als
leerkrachtondersteuner in unit 1/2B.
De units hebben voor de kerstvakantie hard gewerkt om het onderwijs bij te stellen waar nodig, nieuwe
plannen zijn van start gegaan. Volg hiervoor de blog’s, de leerkrachten delen hun ervaringen graag.
Laten we er met elkaar een mooi 2022 van maken, positief blijven en oog houden voor elkaar!
Het team van De Vaart

Corona
De maatregelen van de voor de lockdown zijn nog steeds van kracht, meer hierover leest u in de eerdere
Schoudercomberichten en op de website. Daar vind u ook de meest recente (24-12-2021) Beslisboom.
Er zijn nieuwe zelftesten besteld, zodra deze binnen zijn dan zullen deze door de leerkrachten van de
groepen 6 t/m 8 uitgedeeld worden.
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:

Hoofdluis
Er is geen standaard hoofdluiscontrole meer na de vakanties, we gaan ervan uit dat ouders thuis
controleren als er vermoeden bestaat dat de hoofdhuid visite heeft en maatregelen nemen als dat het
geval is.
In sommige gevallen bestaat er een vermoeden van de aanwezigheid van hoofdluis bij kinderen op
school. In dat geval neemt de leerkracht contact op met de ouders van de betreffende groep.
Via deze link leest u hoe u hoofdluis herkent, wat u kunt doen om hoofdluis te voorkomen, en vooral
wat u kunt doen om hoofdluis te behandelen.
Verlof juf Astrid
Juf Astrid gaat per 4 februari met zwangerschapsverlof, dit verlof zal tot aan de zomervakantie duren.
Gelukkig hebben we vervanging voor haar kunnen vinden.
Juf Lianne keert terug naar De Vaart om dit verlof in te vullen. Juf Lianne is al bekend bij velen, zij heeft
op Het Kompas en tot begin van dit schooljaar ook al op De Vaart gewerkt.
Wij wensen Juf Astrid veel sterkte met de laatste loodjes.
Tuinbouwbattle en Stapelwormen
In de werkplaats van onze school is een aantal leerlingen van unit 5-6 en
7-8 gestart met de Tuinbouwbattle van Greenport Aalsmeer. 400 tulpen
worden in de werkplaats opgekweekt op een speciale kweekkar met
ledverlichting. De leerlingen verzorgen de bollen en krijgen lessen
aangeboden over de tulpen en hoe deze gekweekt worden in
Nederland. Over ongeveer 3 weken kunnen ze de tulpen oogsten. De
leerlingen bedenken zelf een plan wat ze met de tulpen gaan doen. Ook
maken ze een verslag van het proces, dit wordt opgestuurd naar
Greenport. Uit alle scholen die hieraan meedoen, kiest Greenport een
winnaar. Wie weet winnen we de battle!
Afgelopen week heeft Kunstmenu een bezoek gebracht aan unit 5/6. Een kunstenares vertelde hen over
“stapelwormen”. Stapelwormen vormen de basis van een echt kunstwerk. Waarom het dan een
stapelworm kunstwerk heet…kijk maar naar de foto’s.

Belangrijke data
Maandag 17-1 t/m donderdag 3-2
Vrijdag 4 februari
Vrijdag 18 februari
Bijlagen
•
•
•

Algemene Muzikale Vorming
CJG: Kies
CJG: Sorry

Citoweken groepen 3 t/m 8
Studiedag: alle leerlingen vrij
Leerlingen krijgen hun portfolio mee

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).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn zoon/dochter wil graag deelnemen aan de cursus Algemene Muzikale Vorming seizoen 2021-2022.
(Graag opgeven voor 24 december)
Naam kind:

…………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………

Postcode en Plaats:

…………………………………………………………………………………

Tel. (mobiel)

…………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………

Groep:

…………………………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/ verzorger

………………………………………………………………………………..

Sorry

Sorry
Veel ouders leren hun kind sorry te zeggen
als hij iemand pijn heeft gedaan of slecht
behandeld.
Het is een mooi ritueel, dat een nare
situatie afrondt waarna iedereen weer
verder kan.
Een kind krijgt de boodschap dat we ons
best doen goed met elkaar om te gaan.
Ook leert hij dat hij fouten mag maken, en
dat hij het altijd weer goed kan maken.

Soms pakt het heel anders uit. Een kind wordt gedwongen sorry te zeggen, terwijl hij nog barstensvol
emotie zit. Of twee kinderen hebben een conflict en alleen de één moet sorry zeggen. Een kind kan zich
daar heel naar bij voelen, boos en eenzaam, vol schaamte en wrok.
Hij mompelt ‘sorry’ zonder de ander aan te kijken.
Hoe kun je je kind helpen om een echt gemeend sorry te zeggen en zich daar blij om te voelen?
•

•
•
•
•

Misschien is het allerbelangrijkste wel het voorbeeld dat we zelf geven. Dat we zelf als we het te
bont hebben gemaakt sorry tegen onze kinderen zeggen. Een krachtig ‘dat had ik niet moeten doen,
het spijt me’. Kinderen vergeven graag. Zo geef je ook een boost aan jullie relatie.
Kinderen zoeken grenzen op. Vraag je kind niet voor elk wissewasje sorry te zeggen.
Laat een kind zo nodig eerst tot rust komen voordat hij sorry gaat zeggen.
Laat het hem op zijn eigen manier doen: iets zeggen, kus of hand geven, tekening maken.
Als er een conflict is tussen twee kinderen, kan een kind zich soms niet weerhouden de ander pijn te
doen. Bespreek de twee kanten van wat er gebeurde. En laat beide kinderen sorry zeggen.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien:
www.cjghm.nl – klik op je woonplaats.
Wil je met iemand praten over opvoeden, neem contact
op met pedagogisch advies van het CJG.

