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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zojuist hebben we met z’n allen afgeteld en de vakantie ingeluid. De laatste schoolweek van dit
schooljaar zit erop! En wat een bijzondere week is het geworden.
We namen afscheid van onze sterren van groep 8. Zowel maandag- als dinsdagavond hebben we met
ouders, grootouders, familie en nog vele anderen kunnen genieten van een prachtig uitgevoerde
musical in partycentrum Het Punt. Heel wat kinderen hebben ons verrast met nog niet eerder gekend
talenten. En wat was het bijzonder om alle groep 8 kinderen vanuit de verschillende 7-8 groepen zo als
eenheid op het podium te zien staan, elkaar helpend als ze het even niet meer wisten, maar vooral met
heel veel enthousiasme en plezier. Afscheid nemen doet altijd een beetje zeer, maar deze kinderen zijn
klaar voor hun volgende stap. Woensdag sprongen ze letterlijk De Vaart uit, op weg naar een nieuw
schoolavontuur.
Afscheid namen deze week ook Nannie (1-2A) en Marieke (7-8A), ook deze twee bevlogen leerkrachten
met een warm hart voor de kinderen, gaan we missen. Na vele jaren in het onderwijs gaan ze genieten
van hun pensioen. We wensen hen alle goeds met deze nieuwe fase in hun leven. Ze werden door alle
kinderen van de unit verrast met een bloem.
Ook Jolanda (1-2 E), Amber (5-6C) en Cora (3-4) namen afscheid. Zij vervolgen hun onderwijsloopbaan
op een volgende school. We wensen hen veel werkplezier op hun nieuwe werkplek.
Op donderdag vlogen de kinderen van groep 2, 4 en 6 over naar de volgende unit. Ze werden hartelijk
ontvangen in hun nieuwe groep en zijn met elkaar naar hun nieuwe basisgroepruimte gegaan voor een
leuke kennismakingsactiviteit. Klaar voor volgend jaar!
Verderop in deze nieuwsbrief leest een u een terugblik op ons eerste gezamenlijke jaar als De Vaart.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in de laatste vakantieweek. Onderaan deze nieuwsbrief vast de
planning voor de start van het nieuwe schooljaar.
We bedanken iedereen voor hun inzet en betrokkenheid bij school en wensen allen een heerlijk
ontspannen vakantieperiode toe.
We zien elkaar weer op maandag 22 augustus!
Het team van De Vaart

Terugblik op het schooljaar
Vorig jaar rond deze tijd stonden we te midden van verhuisdozen en opgestapelde tafels en stoelen in
onze oude gebouwen, klaar om (met een tikje weemoed) de overstap te maken naar ons prachtige
nieuwe gebouw.
Het lijkt alweer lang geleden. Het gebouw is inmiddels geheel vertrouwd, het team vormt een eenheid
en kinderen hebben het gebouw zich geheel eigen gemaakt. De keuze om in units te werken heeft goed
uitgepakt. Alle kinderen hebben hun eigen plek in het gebouw, waarin ze zich gehoord en gezien weten
door alle leden van het unitteam. Voor kinderen is het inmiddels heel vanzelfsprekend om door
meerdere leerkrachten begeleid te worden. De basisgroep blijft hun basisplek met een één of twee
vaste leerkrachten als aanspreekpunt, ook voor ouders.
In de loop van het jaar werd ook de buitenruimte steeds meer ingericht op de manier die we voor ogen
hadden: een groene omgeving waarin wat te ontdekken en te onderzoeken valt: de beplanting, de
moestuin, de tuinkas, de kippen en konijnen, het Tiny Forest en door de oudere kinderen ook de
slootkant.
We vierden feest met elkaar! Samen met de ouderraad werd in werkgroepen een nieuwe invulling van
vieringen bedacht. Daarmee werd een basis gelegd voor de invulling van nieuwe gewoonten en
activiteiten die deel uitmaken van de schoolcultuur van De Vaart. Dat bracht uiteraard veel denk- en
puzzelwerk met zich mee, want alles was de eerste keer. Zo vierden we Sint, Kerst, Pasen, Koningsspelen
en De Dolle Vaartdagen met een invulling die past bij De Vaart. Iedere activiteit werd zorgvuldig
geëvalueerd, zodat het volgend jaar nog beter gaat.
We bouwden verder aan ons unitonderwijs. Door te werken met groepsdoorbroken instructiegroepen
kunnen we ons onderwijs beter op maat bieden. De inzet van extra personeel vanuit de gelden van het
Nationaal Programma Onderwijs kwam daarbij goed van pas. Onze leerlingen hebben immers de
afgelopen twee jaar veelvuldig te maken gehad met Corona maatregelen als schoolsluiting en
quarantaine. Daardoor werd onderwijs gemist, wat maakt dat onderwijsbehoefte nog verder
uiteenliepen. Vanuit deze NPO-gelden hebben we ook het bewegend leren in de onder- en middenbouw
een extra impuls kunnen geven en extra uren gedragsspecialist in kunnen zetten.
In ons onderwijs hebben we flink ingezet op lezen en leesmotivatie. Elke week een leesbevorderingsles
en een half uur lekker in je biebboek. Een mooi moment in de midden- en bovenbouw units. Het vrij
kunnen spelen door kleuters vormt een mooie basis voor verdere ontwikkeling. Ook na de kleuters
wordt er nog volop gespeeld. Iedere week staat in een rekenles de rekenspellen centraal.
Het themagerichte onderwijs met leskracht in samenhang met taal krijgt steeds meer vorm. Kinderen
schrijven prachtige teksten passend bij het thema van leskracht.
Inmiddels zijn we aan het einde van dit eerste jaar. We zijn trots op wat we met elkaar hebben geleerd
en al hebben bereikt. De plannen voor verdere verdieping zijn al gemaakt. We houden de vaart erin!
Ateliers (herhaling)
In het nieuwe schooljaar worden in de midden- en bovenbouwunit ateliers georganiseerd. Ateliers zijn
momenten waarop kinderen creatief aan de slag gaan in de breedste zin van het woord. Ons doel is om
hier ouders en anderen de school in te halen met activiteiten die net iets extra’s brengen. Denk aan
activiteiten als boetseren, timmeren, solderen, naailes, breien, gitaarles, banden plakken, tuinieren,
zangles, dans, …..
Kortom, dat waar kinderen iets van leren en minder aan bod komt in het dagelijks onderwijsaanbod.
Heeft u tijd of kent u iemand die tijd heeft en het leuk vindt om hier iets te betekenen dan kunt u zich
aanmelden bij juf Daniëlle/juf Annet of Erik van Klink van de ouderraad. Zij zijn via Schoudercom te
benaderen.

De atelierblokken bestaan uit drie lessen in drie weken tijd op een vaste dag. Het is mogelijk om 1 blok
deel te nemen, meerdere blokken mag ook.
Na aanmelding zal er contact opgenomen worden om de preciese data en andere informatie door te
geven.

Afscheid van Juf Mariek en juf Nannie

Beste Ouders,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en die
is nu voor mij aangebroken!
Op 1 april 1979 ben ik in Ter Aar op de kleuterschool
" De Kleuterhof” komen werken.
Nu in 2022 is dat na verschillende fusies basisschool
"De Vaart".
Met veel plezier heb ik hier altijd met de kleuters
gewerkt en wil ik alle ouders hartelijk bedanken
voor de fijne samenwerking.
Ik zal jullie, de kinderen en collega's echt gaan
missen!
Tot slot wens ik iedereen een goede gezondheid en
veel geluk toe.
Vriendelijke groeten,
Nannie Kromwijk.
Beste ouders,
Allereerst dank voor het prachtige afscheid woensdagochtend: de bloemen, het lied door de kinderen
gezongen, de vele kaartjes, lieve woorden en de sprong naar de nieuwe fase van mijn leven; het was
geweldig en ik heb er met volle teugen van genoten. De beslissing nemen om met pensioen te gaan is
één, maar als het dan daadwerkelijk zover is, dan maakt dat meer bij je los dan dat je dat van
tevoren kan inschatten. Daarbij overheerst het gevoel van dankbaarheid. Wat heb ik een prachtige
jaren beleefd op de Vosseschans en ook de laatste 2 jaar op De Vaart waren zeker mooi! Bijzonder
om de fusie en het nieuwe gebouw mee te mogen maken. Wat mij bijblijft zijn natuurlijk de kinderen:
daar doe je het voor en daar ga je voor. Maar daarnaast heb ik altijd een erg fijn contact met jullie,
ouders/verzorgers, gehad. Betrokkenheid van ouders op school en voor hun kind is van groot
belang. Ik heb hierbij het beeld voor ogen van de driehoek, waarbij ouders/verzorgers aan de ene
punt van de basis staan en leerkrachten aan de andere basis, maar met elkaar in verbinding om het
kind samen hogerop te tillen. Met elkaar, dus ook met de collega's samenwerken om te blijven
zorgen dat we goed onderwijs geven voor ieder kind. En dat ik met zoveel fijne, lieve, hardwerkende
collega's heb mogen samenwerken maakt ook dat ik het zo naar mijn zin heb gehad. Onderwijs is
echt heel boeiend, omdat het nooooooooit, maar dan ook nooit saai is! Dat houdt je jong!
En dan toch met pensioen, zou je zeggen? Ja zeker, mijn man en ik willen samen meer tijd
doorbrengen en wij samen weer met de kinderen en kleinkinderen. Verder denk ik aan op vakantie
gaan buiten de schoolvakanties om, klussen in en om het huis en meer tijd hebben voor de vele
hobby's en sporten die ik graag doe. Dus vervelen zal ik me niet snel. En misschien ook zo nu en dan
nog eens invallen?! We gaan het zien! Nogmaals dank allemaal en tot ziens!
Marieke Meijer-Hoogervorst)

Zonnebloemwedstrijd
In april hebben alle kinderen van de ouderraad een zakje zonnebloemzaden
meegekregen.
Wij zijn reuze benieuwd hoe het met jullie zonnebloemen gaat en natuurlijk hoe hoog
deze al zijn.
Stuur na de vakantie een foto van de zonnebloem met de meetlat ernaast naar de
ouderraadmail en wie weet ben jij de winnaar!

Oproep voor de Ondersteuningsplanraad van samenwerking verband Rijnstreek
Als ouder weet u als geen ander dat ieder kind z’n eigen talent heeft. Bij sommige kinderen komen die
talenten juist tot bloei nadat het onderwijs wat meer is afgestemd op de eigen behoefte van het kind.
Passend Onderwijs speelt hierop in. Door het onderwijs passend te maken worden alle kinderen zo goed
mogelijk voorbereid op hun toekomst.
Wat is de rol van de OndersteuningsPlanRaad (OPR)?De OPR is een soort medezeggenschapsraad voor
Passend Onderwijs. Ouders en personeelsleden in deze raad hebben instemmingsrecht met het
Ondersteuningsplan Passend Onderwijs. De OPR vergadert 4à 5keer per jaar om te bespreken hoe het
gaat met het Passend Onderwijs in de Rijnstreek, wat er beter kan en volgt de voortgang van de in het
Ondersteuningsplan geformuleerde doelen voor de komende vier jaar. Dat doen de leden samen met de
directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek, aan wie ze
gevraagd en ongevraagd advies geven.
Iedere Stichting in het gebied van samenwerkingsverband Rijnstreek is door ouders en leerkrachten
vertegenwoordigd. Stichting WijdeVenen is op zoek naar een ouder die de Wijdevenen in de OPR wil
vertegenwoordigen. Binnen de OPR komen alle zaken aan bod die met het Ondersteuningsplan te
maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:·het dekkend netwerk van passend onderwijs: kan ieder kind in
de eigen regio het meest geschikte onderwijs krijgen of schieten we nog tekort?·Wat zijn de vorderingen
uitgaande van de gestelde doelen in het Ondersteuningsplan?·Het bespreken van het jaarverslag, de
begroting en de verschillende beleidsplannen.
Voel je er iets voor lees dan de losse bijlage bij deze nieuwsbrief.
Leesavonturen!
Met het portfolio hebben alle leerlingen ook een uitnodiging
ontvangen om mee te doen aan de fotowedstrijd. “Maak een foto
dat je aan het lezen bent op een zo’n origineel mogelijke plek tijdens
je vakantie. De meest originele foto krijgt een boekenbon cadeau.”
We gunnen ieder kind een vakantie vol leesavonturen. In boeken zijn
werelden te ontdekken, voorlezen of zelf lezen, dat maakt niet uit.
We stimuleren dit graag met deze fotowedstrijd.
Nemen jullie na de vakantie de foto mee? Wie weet win jij die mooie prijs!
Wist u dat de bibliotheek Rijnen en Venen in ons gebouw deze zomer open blijft?
Openingstijden in de vakantie:
Dinsdag, woensdag, vrijdag van 14.00 tot 7.00 uur

Belangrijke data periode na de zomervakantie (correcte versie)
Donderdag 18 augustus
Maandag 22 augustus
Week van 22 augustus
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
12 en 13 september
Week 12-16 september
Week 19 -23 september

kennismakingsbrief en eerste nieuwsbrief
eerste schooldag
Elke middag tussen 14.00 en 14.15 uur vrije inloop
startavond unit 1-2 A en unit 1-2 B (19.30-20.30 uur)
startavond unit 3-4 (19.30-20.30 uur)
startavond unit 7-8 (19.30-20.30 uur)
startavond unit 5-6 (19.30-20.30 uur)
schoolfotograaf
vooradviesgesprekken groep 8 leerlingen
startgesprekken

Bijlagen

•
•

Oproep Ondersteuningsplanraad (zie losse bijlage)
Vacature Poels Horeca

Poels Horeca wenst alle leerkrachten, kinderen en ouders een prettige en
fijne vakantie. Misschien iets om over na te denken voor ouders/verzorgers
om onder schooltijden ons team te komen versterken. Overdag zijn de
werkzaamheden luxe broodjes maken, bezorgen en bezoekers van Poels
horeca te verzorgen. Ook hebben wij nog een vacature voor 0 uren of vaste
uren open staan voor werkzaamheden in de avonden en in het weekend.
Mocht het je wat lijken of vragen hebben horen wij het graag 06 363 36 470.
Veel plezier de komende weken!! Erik Poelwijk & Team Poels Horeca

