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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een opluchting dat in de persconferentie afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat de
coronamaatregelen versoepeld gaan worden! Weliswaar nog in fases, maar toch geeft het ruimte in de
maatschappij.
Het geeft ons als De Vaart ook weer ruimte om u als ouders weer in school te kunnen ontvangen, ruimte
om activiteiten te organiseren van activiteiten waarbij ouderhulp nodig is, ruimte in mogelijkheden om
ook unitdoorbroken activiteiten te kunnen uitvoeren, ruimte voor teamleden om elkaar unitdoorbroken
vaker te ontmoeten.
Gelukkig ervaren we ook op school dat het aantal coronameldingen flink is afgenomen, zowel onder de
kinderen als onder de leerkrachten. Steeds vaker zijn groepen compleet. Ook dat geeft ruimte, het
maakt het organiseren van onderwijs weer wat gemakkelijker. Het geeft ruimte om weer onderwijs te
bieden zoals we het graag zien, waarbij bij we onze leerlingen de ruimte bieden en uitdagen om zich
naar eigen kunnen te ontwikkelen.
En dat samen met dat de dagen die weer langer worden en dus weer lichter. Ook dat geeft het een
opgeruimd gevoel, ook al gaat op dit moment de wind flink tekeer. We zagen op grond van de
windverwachting rond de klok van 14.00 uur geen aanleiding om de school eerder te sluiten.
Het team van De Vaart
Coronamaatregelen
Concreet betekenen de versoepelingen voor De Vaart:
• Volgende week geldt voor leerlingen van de groepen 6,7 en 8 nog een mondkapjesadvies bij het
naar binnen en buiten gaan.
• Teamleden dragen bij het verplaatsen buiten de onderwijsruimtes een mondkapje.
• Ouders en externen die de school binnen komen dragen een mondkapje, totdat ze zitten.
• Volwassen houden 1,5 m afstand tot elkaar.
Na de voorjaarsvakantie zijn deze maatregelen niet meer nodig. Natuurlijk mag dan nog wel een
mondkapje gedragen worden als dat prettiger voelt.
Wat betreft quarantaine:
• Leerlingen en teamleden die besmet raken hoeven nog maar 5 dagen thuis te blijven. Als ze dan
24 uur klachtenvrij zijn mogen ze weer naar school.
Wat blijft:
• Bij corona gerelateerde klachten blijf je thuis en doe je een (zelf)test. Bij een negatieve uitslag
mag je naar school.
• Op school zijn zelftesten beschikbaar, ook voor kinderen uit andere groepen dan groep 6, 7 en 8.
Stuur een berichtje naar de leerkracht van uw kind als een aantal doosjes met een zelftest wilt
ontvangen.
• Ook hygienemaatregelen als regelmatig goed handenwassen, hoesten en niezen in de elleboog
blijven van belang.

Portfolio
Vandaag hebben de leerlingen hun portfoliomapje meegekregen. Zoals vorige week al gemeld, helaas
nog in een snelhechter. De levering van de portfoliomappen heeft helaas vertraging opgelopen.
Wel hebben we al een nieuw onderdeel aan het portfolio toegevoegd, namelijk een werkstuk of een
foto van iets waar het kind trots op kan zijn. Trots omdat het laat zien wat je kunt of wat je hebt bereikt.
Dat is ook de bedoeling van het portfolio, ontwikkeling zichtbaar maken. Leuk, en van belang, om met
uw kind in gesprek te gaan over het portfolio. Waar is uw kind trots op, wat is er geleerd, wat is er nog
te leren.
In het portfolio is een blad opgenomen waarom we met een portfolio werken en hoe het is opgebouwd.
Trots
We zijn trots op de leerlingen die de afgelopen weken
in de werkplaats aan de slag zijn gegaan met het maken
van een insectenhotel of vogelhuisje. Sommige
leerlingen kozen voor een combi, tenslotte moeten
vogels ook eten. Het resultaat mag er zijn!
Bij deze activiteiten leren leerlingen planmatig te
denken en aan de slag te gaan. Ook moet er gerekend
worden, want hoe groot moet de doorsnede van het
gat voor het vogeltje zijn? Op zo’n moment krijgt een
maateenheid millimeter pas echt betekenis.
Fijn dat we een werkplaats hebben waar deze
activiteiten goed mogelijk zijn.
Binnen kort gaat unit 7-8 ook aan de slag met het
maken van vogelhuisjes.

Portfoliogesprekken
Gelukkig kunnen de portfoliogesprekken op school plaatsvinden. U bent van harte welkom. Wel graag
met een mondkapje totdat u zit. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat uw kind meekomt en aan het
gesprek deelneemt. Bij jongere kinderen is het aan u of u uw kind aan het gesprek wilt laten deelnemen.
Wilt u het gesprek online voeren, dan kan dat. Wilt u dan vooraf een berichtje naar de leerkracht
sturen? Ook graag een berichtje als één van de ouders online inlogt voor een gesprek en de andere
ouder op school aanwezig is. Dat geeft meer mogelijkheden om beide ouders aan het gesprek deel te
laten nemen. De link voor de online gesprekken wordt wel naar alle ouders gestuurd, maar zal dus in
veel gevallen niet gebruikt hoeven te worden.
Heeft u coronagerelateerde klachten wilt u dan eerst een zelftest doen? Bij een negatieve uitslag bent u
welkom, anders kan het gesprek online worden gevoerd. Dat geldt uiteraard ook als u thuis in
quarantaine zit.
Om de gesprekken rustig te kunnen laten verlopen zijn dit de handige wachtplekken en routes:
• Onderbouw A en B (unit 1-2)wachten in het voorportaal bij de schoolingang.
• Middenbouw (unit 3-4) wachten bovenaan de centrale trap voor de ingang van de
onderwijsunit.
• Bovenbouw unit 5-6 op het op het leerplein van de onderwijsunit
• Bovenbouw unit 7-8 op het open leerplein voor de onderwijsunit.
Wilt u de centrale trap gebruiken voor het verplaatsen naar de verschillende units?

Verkeer en buitenruimte
De stoep voor de fietsenstalling is flink verbreed, er mogen geen auto’s meer geparkeerd worden wat de
situatie veiliger maakt. Toch staan hier geregeld auto’s…vriendelijk, doch zeer dringend verzoek, deze
auto’s op de parkeerplaats te parkeren!

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 komende week is

Sinaasappel
Appel
Peer
Gezonde school
In de weken tot de voorjaarsvakantie besteden we extra
aandacht aan gezonde voeding binnen de units. Er worden
lessen gegeven rond dit thema. Doel hiervan is om kinderen
kennis mee te geven waarmee ze bewuste keuzes kunnen
maken wat betreft voeding en gezondheid.
Fijn als u, naast bij de lunch en pauze hap, ook bij traktaties
rekening wilt houden met ons voedingsbeleid. Dit vindt u hier.
Houd de traktatie graag klein en zo gezond mogelijk.
Gezonde school
Fijn als u, naast bij de lunch en pauze hap, ook bij traktaties rekening wilt houden met ons
voedingsbeleid. Houd de traktatie klein en zo gezond mogelijk.

Belangrijke data
Maandag 21-2 t/m donderdag 24-2
28 feb t/m 4 maart
22 maart
30 maart

Portfoliogesprekken
Voorjaarsvakantie
Informatieavond voor nieuwe ouders
Studiedag, alle kinderen vrij
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Meetrainen bij volleybalvereninging Scarabee
Triggr tekenlessenOpen middag 6 maart

Jeugd tekenlessen van stichting !Triggr gaan na de voorjaarsvakantie weer verder!
Op maandag 7 maart gaan de jeugd tekenlessen weer verder.
De lessen zijn op maandagen, van 16.00 uur – 17.30 uur. Ze staan onder leiding van Mariette du
Maine. Je kunt je inschrijven via: https://triggr.nu/agenda/teken-en-schilderles-jeugd-37/

Afgelopen maandag 14 februari was het thema van de jeugd tekenlessen:
'Verluchten van letters'. Dit is wat de monniken vroeger deden met de eerste (hoofd-)letters van een
hoofdstuk. Ze versierden deze letters. Het heeft wat weg van handlettering.
Stichting !Triggr – cultureel centrum – Middelweg 5 – 2461 CB Ter Aar
– www.triggr.nu – info@triggr.nu – 0623071268
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