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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 2 maart werd de zoon van juf Astrid (groep 5-6D) geboren. Het gaat goed met ze en ze geniet samen
met haar man hun twee dochters volop van dit mooie nieuwe leven. Van harte gefeliciteerd en heel veel
geluk met elkaar!

Dit was mooi vakantie nieuws. En wat hebben we geboft met het mooie vakantie weer. En ook deze
eerste schoolweek scheen de zon volop en met de stijgende temperatuur komt het lentegevoel naar
boven.
Het vormt wel een schril contrast met de donkere wolken boven Oekraïne. De schokkende beelden en
de dreiging zijn indringend en raken ons diep. In de groepen wordt er aandacht aangegeven op een
wijze die bij de leeftijd van de kinderen past en de wijze waarop ze er mee bezig zijn.
Stichting WIJdeVenen heeft inmiddels een overlegteam opgestart. De kans is immers groot dat
meerdere scholen van onze Stichting te maken zullen krijgen met de opvang van Oekraïense
vluchtelingen. Om hierop voorbereid te zijn verzamelt dit team informatie en onderhoudt het contact
met de gemeente. Mochten wij als De Vaart te maken krijgen met opvang dan zullen wij deze kinderen
met een warm hart ontvangen.
Omdat veel mensen zorgen en vragen hebben over de situatie in Oekraïne heeft de gemeente
Nieuwkoop heeft een website Oekraïne in nood ingericht waar mogelijke antwoorden te vinden zijn.
Het team van De Vaart
Tuinkas
In de laatste nieuwsbrief gaven we aan dat we sponsoren zochten
voor het door de stormen vernielde tuinkasje.
Wat fijn dat er direct een aantal ouders op reageerde met de
toezegging voor een bijdrage. Geweldig, bedankt voor het op deze
wijze tonen van betrokkenheid! De tuinkas is inmiddels besteld.
Mocht u nog financieel willen bijdragen aan de inrichting van de
tuinkas (planttafels bijv). laat het Ruud weten.
We hopen dat we snel in de tuinkas en in de moestuin aan de slag
kunnen. Overigens zijn in onze boomgaard de fruitbomen gepland.

Een moestuin brengt kinderen in contact met de natuur. Hoe plantjes groeien, leer je het beste in een
echte omgeving met aarde, wind en regen en niet uit een boekje (of een filmpje). Af en toe basilicum of
een aardbei proeven, kruiden en bloemen ruiken, het draagt allemaal bij tot het leerproces.
Schoolfruit
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 volgende week is:
• Bleekselderij, wortel, sinaasappel
Vragenlijst oudertevredenheid
U ontvangt volgende week de uitnodiging om een vragenlijst in het kader van oudertevredenheid in te
vullen. We zijn namelijk benieuwd hoe u de school ervaart. We vinden het van belang dat ouders
tevreden zijn over de school van hun kind(eren), dat bevordert het welbevinden van kinderen in de
school. De uitkomst geeft ons informatie aan welke aspecten we mogelijk extra aandacht kunnen
besteden.
De vragenlijst bestaat uit 11 vragen en bestaat uit drie onderdelen:
• het schoolklimaat (de sfeer op school)
• het onderwijsleerproces
• Informatie en communicatie
Het is van belang dat zoveel mogelijk ouders deze vragen beantwoorden, want dan ontstaat er een
betrouwbaar beeld over de mate van tevredenheid.
De uitkomst van het onderzoek worden besproken in de medezeggenschapraad en gepubliceerd op
Scholen op de kaart. De website scholen op de kaart biedt op vergelijkbare wijze informatie over alle
basisscholen in Nederland. Uiteraard krijgt u als ouders ook rechtstreeks verslag van de uitkomst.
In deze periode vullen ook de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 een leerlingvragenlijst in. Deze vragen
gaan over het school beleven, het onderwijs, het gevoel van veiligheid.
De uitkomsten worden in de groepen en met de leerlingraad besproken. Ook over deze uitkomsten
krijgt u verslag en worden ze gepubliceerd op scholen op de kaart.
Informatieavond voor nieuwe ouders
Op 22 maart organiseren we onze jaarlijkse informatieavond voor ouders van wie hun kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt. Vanaf 19.15 zijn ze van harte welkom. Om 19.30 uur geven we een presentatie
en kunnen ouders de school bekijken.
Om goed zicht te hebben op het aantal kinderen dat volgend schooljaar bij ons op De Vaart gaat starten
is het van belang dat u uw kind nu aanmeldt als het volgend schooljaar 4 jaar wordt. U vindt het
aanmeldformulier op onze website
Kijken bij bewegingsonderwijs
Het is weer mogelijk om vanaf de tribune een kijkje te nemen bij het bewegingsonderwijs. Het
gymrooster staat op onze website. Wel is het van belang dat u alleen kijkt , zodat de aandacht van de
leerlingen bij het bewegen blijft.

Sjors sportief en Sjors creatief
Net voor de vakantie zijn deze boekjes uitgedeeld. We vragen er graag
nog een keer aandacht voor.
In het boekje staan prachtige activiteiten waarin kinderen konden
ontdekken waar hun interesses en talenten liggen
weer eens wat anders dan een middagje op de tablet of achter de
Playstation
…
In het boekje staat precies hoe de aanmeldprocedure verloopt, via deze
link kom je direct op de website terecht.
In datzelfde boekje staat ook hoe kinderen, ondanks beperkte financiële
middelen, toch deel kunt nemen aan sport en cultuur activiteiten. Via de directie van De Vaart kan er
een aanvraag ingediend worden bij het jeugdfonds sport & cultuur, meer info is hier te lezen.
Zelftesten voor alle leerlingen ( herhaling)
Door alle versoepelingen lijkt het soms alsof corona voorbij is. Helaas is dat niet zo, nog steeds hebben
we met meldingen te maken. Het advies om te testen bij klachten blijft.
Op school zijn voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 zelftesten te verkrijgen. Vraag er gerust om
bij de leerkrachten. Zij kunnen er twee per week per leerling meegeven.
Gebruik sportveld na schooltijd
Onder schooltijd mogen wij (tegen betaling) gebruik maken van één sportveld van TAVV, daar zijn wij
erg blij mee.
Buiten schooltijd wordt dit sportveld alleen gebruikt door TAVV zelf en is het verder verboden terrein.
Helaas blijken veel kinderen toch het veld op te komen…ondanks dat de hekken afgesloten zijn.
Het is erg vervelend als er dan materialen verplaatst of gesloopt worden, dit zorgt voor onnodige kosten
en frustratie bij TAVV (en uiteindelijk ook de school).
Vriendelijk verzoek om alert te blijven op de speelplek van de kinderen, zorg dat ze niet zonder
toestemming gebruik maken van het sportveld.
Belangrijke data
22 maart
30 maart

Informatieavond voor nieuwe ouders
Studiedag, alle kinderen vrij

Bijlagen
•
•
•

Kinderbingo op 25 maart bij TAVV
Webinar relaties en seksualiteit van de GGD op 25 maart (herhaling)
Tenniskids TV Ter Aar

Webinar Relaties & Seksualiteit
In samenwerking met de school van uw kind organiseert GGD Hollands Midden binnenkort
het webinar ‘Relaties & Seksualiteit’.
Het webinar
Wilt u weten waarom relaties en seksualiteit op de school besproken wordt en hoe dit eruit ziet? Welke lessen de
kinderen krijgen over dit thema? Wat u thuis kunt bespreken met uw kind? En wilt u alles weten over de relationele
en seksuele ontwikkeling van uw eigen kind?
Het webinar zal in het teken staan van deze vragen en is speciaal voor basisscholen uit de regio georganiseerd. Een
webinar is een online interactieve bijeenkomst; u kunt deze dus gewoon vanuit huis bijwonen!
Het webinar is gepland op dinsdagavond 15 maart 2022. U kunt zich aanmelden via de link hieronder.
WEBINAR: Dinsdag 15 maart om 19.30 uur.
Aanmelden via:
https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Regionaal-ouderwebinar-Relaties-Seksualiteit-I-15-maart-2022
Wanneer u tijdens het webinar een vraag stelt in de chat dan is de naam zichtbaar waarmee u zich heeft
opgegeven. Wanneer u liever op anonieme basis wilt deelnemen dan is dit ook mogelijk; u kunt zich dan opgeven
voor het webinar met enkel uw initialen.
Sociale veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Om dit gevoel
van sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/opvoeder. Door gezamenlijk dezelfde
normen en omgangsregels uit te stralen, zorgen we samen voor een sociaal veilige omgeving voor onze kinderen.
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp ‘relaties en seksualiteit’. Onze school vindt het belangrijk dat
kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en
belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken een lespakket welke aansluit bij de relationele en
seksuele ontwikkeling.
De inhoud van het webinar
We willen u bij dit onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor dit webinar. De
avond wordt verzorgd door een adviseur gezondheidsbevordering van GGD Hollands
Midden.
We gaan er een interactieve avond van maken waarin ruimte en tijd is voor vragen en
eigen ervaringen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de lichamelijke & seksuele
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, landelijke cijfers en tips voor ouders over
wat zij thuis kunnen doen. Ook zal toegelicht worden op wat voor manier het thema zal
terugkomen in alle groepen.
Wij willen zo veel mogelijk ouders informeren over het thema ‘relaties en seksualiteit’ op school en hopen
u dan ook te zien op het webinar! Meld u dus snel aan via de link.
Tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Directie en leerkrachten

Tenniskids bij TV Ter Aar
Maak-kennis-met-Tennis
Weet je nog niet welke sport je wilt gaan doen en wil je tennis een keer proberen? Geef je dan
op voor Maak-kennis-met-Tennis voor slecht € 20,- bij TV Ter Aar. Je kan dan 3 proef
tennislessen volgen zonder dat je lid hoeft te worden. Als je het dan leuk vindt kun je instromen
bij de tennislessen en meedoen met alle leuke activiteiten van TV Ter Aar.
Vriendjes/Vriendinnetjes Tennismiddag woensdag 6 april 2022
Iedere eerste woensdagmiddag van de maand organiseert de Tennisschool een gezellige
Tennismiddag voor de basisschooljeugd. Op woensdag 6 april zijn vriendjes en vriendinnetjes
welkom die nog geen lid zijn van de tennisvereniging. Trainer Mario verzorgt een leuke
warming-up voor alle kinderen. Daarna speel je tegen en met jouw vriendjes en vriendinnetjes
laagdrempelige wedstrijdjes. Ook als je nog nooit getennist hebt, is dit echt hartstikke gaaf en
het is helemaal gratis! Ook als je nog geen vriendje/vriendinnetje hebt die op tennis zit, ben je
uiteraard van harte welkom!
Lidmaatschap
Als je nu al weet dat je op tennis wilt, dan kun je nu al lid worden. Alle jeugdleden bij TV Ter Aar
hebben automatisch ook 21 weken tennisles. Daarnaast kun je zoveel gaan tennissen als je
wilt. Het jeugdlidmaatschap kost € 140,- en dan kun je vanaf maart tot en met november
tennissen. De tennislessen starten in de week van 14 maart, maar je kunt altijd nog instromen.
Voor meer informatie check de website van de tennisvereniging of tennisschool:
Tennisvereniging: www.tvta.nl
Tennisschool: www.BandanaSports.nl
Adres:
TV Ter Aar
Vosholstraat 29

