Nieuwsbrief De Vaarboom april 2022
Beste ouders,

We hopen dat jullie allemaal fijne paasdagen achter de rug
hebben en weer klaar zijn om op zaterdag 23 april naar De Vaarboom te gaan.
Koning Willem-Alexander is binnenkort jarig en dat vieren we, maar zelf zijn we ook jarig
(geweest) en dat vieren we tegelijkertijd. Onze koningsdag en het eerste deel van onze
eigen jubileumviering vinden plaats op 30 april. In hun eigen klas vieren de kinderen eerst
koningsdag. Daarna verdelen we de hele school in groepjes en gaan we vanwege ons 10 à
12,5 jarig jubileum op Vossenjacht. Voor wie het niet kent: groepjes kinderen gaan in Cherry
Hinton Park onder begeleiding van een volwassene op zoek naar verschillende ‘vossen’.
Deze vossen zijn mensen die zich net een beetje anders gedragen dan de andere mensen in
het park. En ze lijken wel verkleed, of toch niet? Dat is het punt, is die persoon daar nou wel
of geen vos??? Het groepje moet op de vos afgaan en vragen: ‘Bent u een vos?’ Als ze het
goed hebben, krijgen ze een stukje van een puzzel. Hebben ze alle vossen gevonden, dan
proberen ze samen de puzzel op te lossen. We hebben acht vossen verspreid over het park
en een uur de tijd om het spel te spelen. Uit voorgaande jubileumjaren weten we dat dit
altijd een groot succes is!
We hopen op mooi weer, maar ook als dat niet helemaal mee zit, gaat het spel toch door
(behalve bij stortbuien). Houd daarom rekening met het weer die dag bij de kleding en denk
aan het eventueel meegeven van een extra jas etc. Veel oranje is leuk! We gaan niet naar de
bieb op 30 april.

21 mei Circus Hannes
Het tweede deel van onze jubileumviering is op 21 mei. Dan komt Anne Kuipers van Circus
Hannes vanuit Nederland bij ons op bezoek om een circusvoorstelling met alle kinderen van
De Vaarboom te maken, die dan aan het eind van onze schooldag voor de ouders wordt
opgevoerd. Nadere informatie hierover volgt nog.
Omdat Anne Kuipers de week ervoor al bij de Nederlandse school De Droomtorens in
Oxford is en we hem graag een gastvrij verblijf willen bieden, zonder hoge kosten voor hem
of onze school, zoeken we nog voor een paar dagen een goedkoop onderkomen. Mocht
iemand hier ideeën over hebben, dan horen we het graag. Twee overnachtingen in een
hotel worden geregeld, voor woensdag 18 en donderdag 19 mei zoeken we nog een
logeeradres (of als dat beter uitkomt: voor vrijdag 20 en zaterdag 21 mei).

Ook dit belooft een ontzettend leuk evenement te worden. De
Nederlandse school De Droomtorens heeft Circus Hannes al voor
de tweede keer op bezoek, zo geweldig vonden zij het de eerste
keer.

Corona
We hanteren vanaf nu de volgende regels: Kinderen kunnen alleen
naar school komen als ze vrij zijn van ziekteverschijnselen en kunnen alleen naar school
gebracht worden (als dat in een auto is) door iemand die geen ziekteverschijnselen heeft.
Het maakt daarbij niet uit of dit verschijnselen zijn die bij het covid-19 virus horen, of bij een
andere besmettelijke ziekte. Ditzelfde geldt voor volwassenen die op school moeten zijn
vanwege werk of als hulpouder. Onveranderd blijft dat ouders hun kinderen buiten bij de
ingang van de school afzetten en ophalen en dat we ervoor zorgen dat er binnen goed
geventileerd wordt en de handen van de kinderen met handgel en zeep regelmatig worden
schoongemaakt.

Volgend schooljaar
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We willen graag van
u weten of uw kind op De Vaarboom blijft. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u dit dan zsm
doorgeven aan de coördinator, Gea de Weerd gea.devaarboom@gmail.com?
Voor leerlingen in groep 8 hebben we goed nieuws. Het is vanaf september mogelijk om
verder te gaan op De Vaarboom, aangezien we dan van start gaan met een pilot Voortgezet
Onderwijs. De ouders die een kind in groep 8 hebben, hebben hier inmiddels een e-mail
over gekregen.

Boekdonaties
We hebben de afgelopen tijd ontzettend veel donaties van Nederlandse boeken gekregen.
Daar zijn we op zich heel blij mee, maar we willen graag dat dit in overleg gebeurt. Niet alle
boeken zijn namelijk geschikt voor onze leerlingen en we moeten eerst uitzoeken welk avileesniveau de boeken hebben, ze van een stempel en sticker voorzien en in ons systeem
zetten. Heeft u Nederlandse kinderboeken die in goede staat zijn en die u wilt doneren,
neem dan voor overleg even contact op met coördinator Gea de Weerd via
gea.devaarboom@gmail.com. Een foto van de boeken daarbij is handig.

Data
30 april:
21 mei:
28 mei en 4 juni:
9 juli:
16 juli:

Team en bestuur van De Vaarboom

koningsdag-vossenjacht jubileumviering
Circus Hannes jubileumviering
geen les vanwege half term
rapporten
laatste schooldag jubileumviering

