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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste week zit er alweer op. Maandagochtend stapte iedereen wellicht nog wat onwennig weer
over de schooldrempel en vulde de school zich weer met de vertrouwde geluiden. Nu na een week zien
we de routines weer terugkeren, hebben leerlingen en leerkrachten door verschillende activiteiten met
elkaar kennisgemaakt en zijn de eerste lessen weer gegeven. Ook de volgende weken staan er nog
regelmatig groepsvormende activiteiten op het programma.
Ook na schooltijd was het nog gezellig druk op de units. Veel (groot) ouders hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om na schooltijd even naar binnen te lopen met hun kind(eren) als gids. Fijn om te
weten wat de plek van je kind is in dit grote gebouw. In de loop van het jaar zullen meer
inloopmomenten volgen, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een thema. U kunt dan samen met uw
kind(eren) kijken waaraan is gewerkt.
Duidelijk was deze week ook dat ieder kind ook letterlijk groeit in zijn rol, van jongste naar oudste in de
unit of door het maken van de overstap naar een volgende unit. Dit helpt ook bij het ontwikkelen van
een groeimindset.

Volgende week hopen we u te ontmoeten op de startavonden!
Het team van De Vaart

Startavonden
In de tweede schoolweek vinden de startavonden plaats, een speciale avond voor alle ouders waar de
gelegenheid is om kennis te maken en informatie te ontvangen over het nieuwe schooljaar.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, we starten om 19.30 uur en de avond zal ongeveer een uur
duren.
Maandag 29 augustus:
unit 1/2
Dinsdag 30 augustus:
unit 3/4
Woensdag 31 augustus:
unit 7/8
Donderdag 1 september:
unit 5/6

Groepsouders gezocht!
Als groepsouder ondersteun je de groep én leerkracht bij het organiseren van activiteiten. Je bent dan
de schakel tussen ouders, leerkracht en Ouderraad. Daarnaast word je door de ouderraad als eerste
benaderd om te helpen bij activiteiten.
De groepsouders van een unit kunnen elkaar waar nodig ondersteunen bij deze taak.
Lijkt het u fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de groep/unit van uw kind, dan kunt u zich
aanmelden bij de betreffende groepsleerkracht. Mochten per groep meer ouders zich aanmelden, dan
volgt een overleg.
Kleur op school
De methode Kleur op school ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.
Verscheidene religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur op school. Ieder kind ontwikkelt
zo een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is. Kleur op
school laat leerlingen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën over de
maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Waar verbind ik me aan? Kleur op school is
gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof. Kleur op
school geeft stem aan de eigenheid van elk kind en aan de diversiteit binnen:
•
•
•
•

de eigen groep
de school
de woonomgeving
de maatschappij

Het thema voor de komende periode is : Moeder Aarde
Moeder Aarde staat in vele levensbeschouwingen en bij vele volkeren aan het begin van de schepping.
De aarde wordt door veel mensen, vaak vanuit een godsdienstige beleving, gezien als de ‘Moeder van
het Leven’, als moeder van alle levende wezens op de aarde. In de monotheïstische godsdiensten, zoals
Christendom en Islam, is God/Allah de schepper van de Aarde. De mens krijgt de taak goed te zorgen
voor de schepping.
In dit thema kijken we naar verleden, heden en toekomst van de aarde, en de betekenis van Moeder
Aarde voor de mensheid. Milieu, natuur, klimaatverandering, duurzaamheid, omgaan met de schepping
zijn onderwerpen die in deze Kleur op school aan bod komen. Het thema Moeder Aarde sluit ook mooi
aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2022, Giga-groen.
Wilt u meer informatie over dit thema, lees dan de uitgebreide ouderbrief in de bijlage.

Chromebook/Snappet contract
Wij vinden het belangrijk dat de leerling weten wat de afspraken zijn van het gebruik van
digitale leermiddelen, zodat we er allemaal prettig mee kunnen werken.
In unit 3/4, 5/6 en 7/8 is onderstaand contract besproken. Groep 4 krijgt eenmalig deze week
het contract mee naar huis om te ondertekenen, graag volgende week retour.

Gezonde school
Via de GGD ontvingen we de mooie brochure “ trommel zonder rommel”, over gezond eten en drinken
mee naar school.” In de inleiding staat het volgende:
“Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel zit, op school goed kan opletten en veel energie heeft. Met de
tips in dit boekje gaat dat lukken. Want als je gezond eet en drinkt, voel je je fit, heb je meer energie en
kun je beter opletten. Daarom zeggen wij: Een Trommel zonder Rommel! Een brochure vol met ideeën
voor gezonde pauzehappen en lunchtrommels.
We delen deze brochure een “trommel zonder rommel” graag met , want hij sluit goed aan bij onze
gezonde school gedachte.

Rots en water en weerbaarheid voor meisjes.
Het
Hetjeugdjeugden jongerenwerk Nieuwkoop biedt verschillende sociaal vaardigheidstrainingen aan. In de
bijlage vindt u het aanbod van een rots- en water training en een weerbaarheidstraining voor meisjes.
Als u denkt dat uw kind baat heeft met een steuntje in de rug kunt u ze aanmelden. Er wordt een kleien
vergoeding gevraagd.
Als u twijfelt of uw kind deze ondersteuning nodig heeft, kunt u natuurlijk ook altijd even met de
leerkracht van uw kind overleggen.
ABC De Vaart (herhaling)
Naast deze nieuwsbrief heeft u ook een extra bijlage ontvangen, het
“De Vaart ABC voor ouders”.
Hierin staat allerlei informatie over onze werkwijze en organisatie.
Dit ABC voor ouders staat ook op de website, naast nog enkele andere
documenten die snel informatie verschaffen over verschillende zaken
zoals: het vakantierooster, ons voedingsbeleid, de schoolgids,
de groepsbezetting, enz.
Via het ABC en via de website wordt u via linken doorverwezen naar deze documenten.
Mocht u informatie missen, laat het ons dan weten.

Belangrijke data
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
12 en 13 september
Week 12-16 september
Week 19 -23 september
Week 19 -23 september

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
Nationale sportweek

Bijlagen

•
•
•
•
•
•

Ouderbrief Kleur op school
Flyers rots en water training
Flyer Weerbaarheid voor meiden
Webinar: Help je kind groeien met een positieve mindset
Naailes voor kinderen
Trigrr activiteiten

•

Naailes voor enthousiaste beginners (groep 58)
Vanaf donderdag 1 september starten de
creatieve workshops weer.
Maak tijdens 6 lessen met de naaimachine zelf
een tasje, een scrunchie, een feestslinger en
meer!
Inloop 14.00 uur; les 14.15-15.45 uur
Er zijn nog en paar plekjes vrij.
Aanmelden of meer info:
Heidi.snoek@hotmail.com / 0651683938
Adres: Aardamseweg 24 in Ter Aar
=============================

Trigrr activiteiten
Tekenles jeugd
Vanaf maandag 29 augustus beginnen de tekenlessen voor de jeugd weer. Deze tekenlessen zijn voor de
basisschooljeugd vanaf 8 jaar maar ook geschikt voor beginnend middelbare scholieren. De lessen zijn
op maandagen. De tijden zijn 16.00-17.30 uur. Meer info: https://triggr.nu/agenda/teken-en-schilderlesjeugd-5/
Muziekles
Je kunt verschillende muzieklessen volgen bij stichting !Triggr.
Woensdag: drumles, gitaarles en pianoles
Donderdag: gitaarles
Vrijdag: pianoles
Meer info over deze lessen: www.triggr.nu/agenda
Vanaf 7 oktober start er een eenvoudige muzieknoten-leren-lezen cursus. Na afloop van deze cursus kun
je gegarandeerd noten lezen en deze met simpele instrumenten bespelen. Het is een 15-delige cursus.
Meer info over deze cursus: https://triggr.nu/agenda/noten-lezen-spelen/
Alle activiteiten vinden plaats bij stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter
Aar, www.triggr.nu, info@triggr.nu, 0623071268. Agenda: www.triggr.nu/agenda

