Nieuwsbrief
10 maart 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
Week 12: 20 t/m 24 maart 2017
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24

CBS De Vaart op koers!

Om met elkaar op koers te blijven, hebben we
Vaar(t)regels.
Dit zijn regels die betrekking hebben op
gedragsverwachtingen. Hieraan besteden we
iedere twee weken in alle groepen aandacht aan.
De regel voor de komende twee weken:

We ruimen met z’n allen netjes op

Schoolbuzz
Vrijdag 17 maart van 12.00 uur tot 14.00 uur
staat de Schoolbuzz voor onze deur. De buzz
is een krachtige vrachtwagen die is ingericht met
presentatieschermen, Macbooks, iPads, AppleTv,
WiFi en 3D-printers: een rijdend leslokaal én een
mobiel digitaal laboratorium. Het eerste uur
mogen de leerlingen van groep 3,4 & 5 de bus
gaan ontdekken, vervolgens is groep 6,7 & 8 aan
de beurt. Het bezoek van de Buzz wordt ons
aangeboden door De Bibliotheek Op School.

Luizencontrole
Vorige week was er weer een
luizencontrole. Bij een flink aantal
leerlingen werden neten
geconstateerd. De desbetreffende
ouders zijn hierover geïnformeerd.
Blijf allemaal goed controleren!
Studiedag – leerlingen vrij
Woensdag 15 maart zijn alle leerlingen vrij.
De meesters en juffen gaan dan naar de Dalton
regiodag in Assen.

NL Doet
Morgenochtend is er een grote klusochtend in het
teken van NL Doet. De basketbalpaal wordt
geplaatst en dat moet natuurlijk ook weer netjes
afgeleverd worden. In en rond de school wordt er
opgeruimd, gepoetst en zullen er reparaties
worden gepleegd. We rekenen weer op een grote
opkomst!
Veel tijd hoeft het niet te kosten: we starten om 9
uur en sluiten om 12 uur af met soep en broodjes.
Komt u ook? Samen even de schouders eronder!
Voor de kinderen is er ook dit jaar weer een
Kidsklusteam. Welkom allemaal!
Open ochtend
Donderdag 23 maart haken wij weer aan bij de
open ochtend van onze buurschool. Tot 12 uur is
er informatie voor nieuwe ouders en zijn er
rondleidingen.
Kent u nog een gezin met een peuter? Maak hen
attent op onze open ochtend!
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EHBO groep 8
Sinds vorige week dinsdag zijn de leerlingen van
groep 8 o.l.v. Gea en Henk begonnen met de
EHBO lessen. Deze lessen zullen 12 keer worden
gegeven en worden dan afgesloten met een
examen. Elke week moeten er ook opdrachten
worden gemaakt in hun boek, deze krijgen ze
mee als huiswerk. De EHBO lessen zijn onder
schooltijd.
Grote Rekendag
Op woensdag 22 maart is er voor alle leerlingen
van de Vaart de grote Rekendag. De hele ochtend
zal in het teken staan van meten, bewegen en
construeren. Saai? Dat denk ik niet! Het zijn deze
keer geen lessen uit het werkboek of –schrift.
Thema afsluiting 3/4/5
Donderdag 16 maart verzorgen de leerlingen van
groep 3/4/5 een thema afsluiting. Ze hebben zelf
een programma gemaakt en zijn druk aan het
oefenen. Ze hebben er veel zin!
Rapporten
Voor de voorjaarsvakantie zijn de
rapporten weer mee naar huis
gegaan. Heb je je rapport aan
iedereen laten zien? Dan kan je
rapport weer mee naar school zodat
juf of meester die weer op tijd
binnen heeft voor de volgende ronde!
Werken aan wat werkt update
Na de presentatie op een druk bezochte
informatie avond hebben Marianne Graafland
(MIB-er) en Suze Barels (gedragsdeskundige bij
COG Drenthe )inmiddels een groot aantal
leerlingen gesproken en geobserveerd in de
groepen. Veel kinderen geven aan dat het sinds
een aantal weken beter gaat en gaan met plezier
naar school.
Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er
nog niet en daarom gaan ook de komende weken
de gesprekken met de kinderen en observaties in
de klas gewoon door.
In de groepen starten we met de schaalvragen.
Daarbij moet u denken aan bv welk cijfer geven
we voor het spelen tijdens de pauzes en wat zou
er voor zorgen om een (nog) hoger cijfer te
halen? Dit worden doelen om naar toe te werken.

Streetwise
Vanmorgen was de ANWB
bij ons op school met het
programma Streetwise.
Voor alle groepen was er
een dynamisch
programma.
Het was geweldig om te
zien en mee te maken.
Vraag uw kind er maar
eens naar! Foto’s zult u
binnenkort treffen op ons
ouderportaal.
Gevonden voorwerpen
Na onze vorige oproep zijn de
gevonden voorwerpen goed bekeken!
De mand was bijna leeg. De rest van
de gevonden spullen gaan vandaag weer de
school uit, op weg naar een goed doel….
Leesouders gezocht
In groep 3 en 4 willen we graag nog meer
leeskilometers gaan maken. Hiervoor hebben we
de hulp van ouders, opa’s en/of oma’s nodig.
Lijkt het u leuk om met een groepje leerlingen te
lezen?
Op de deur bij groep 3 en 4 hangt een
opgavelijst. Wij hopen op veel opgaves!
Huiswerk groep 5/6
In de afgelopen maanden zijn
de tafels van 1 tot en met 10
getoetst. Vrijwel iedereen
beheerst de tafels goed. Om het
rekenen op school makkelijker
te maken gaan we de komende
periode de deeltafels toetsen.
Afgelopen woensdag hebben de
kinderen een blad meegekregen
met de deeltafels erop.
In het onderstaande schema staan de toetsdata.
Deeltafel van:
1 en 9
2 en 8
3 en 7
4 en 6
5 en 10
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Datum
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
12 april

Dalton onderwijs
Volgend schooljaar begint een nieuwe periode van
onze Daltoncyclus. Elke vier jaar wordt ons
Daltononderwijs opnieuw beschreven. In de
aanloop daar naar toe evalueren wij het oude
Daltonboek en stellen zo mogelijk bij. We doen dit
met het hele team. Elke teamvergadering komt
een Daltonpijler aan bod.
Om goed te evalueren en
bij te stellen gebruiken we
het boek “Focus op Dalton”
van René Berends en Hans
Wolthuis. Dit boek
beschrijft de pijlers aan de
hand van gedaan
onderzoek afgewisseld met
praktijkvoorbeelden.
Inmiddels hebben we de pijler effectiviteit en
reflectie behandeld. Komende teamvergadering
gaan we aan de slag met de pijler
verantwoordelijkheid.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 24 maart.

Van buiten
Op donderdag 27 april 2017 organiseert
Loopgroep Beilen weer de Beiler Koningsloop.
Voor de leerlingen van de basisscholen en het
voorgezet onderwijs in Midden-Drenthe staat de
Jeugdloop op het programma.
Om de deelnemers van de Jeugdloop goed voor
te bereiden op hun race van 800 of 1350 meter
geven wij een aantal hardlooptrainingen. Deze
trainingen (4 in totaal) zijn gratis en starten met
ingang van woensdag 29 maart op het sportveld
van Vitesse in Beilen. De kinderen hoeven zich
niet aan te melden en kunnen vrijblijvend
meedoen.
Om de drempel zo laag mogelijk te maken is
deelname aan de Jeugdloop met ingang van dit
jaar gratis. Meer informatie over de Beiler
Koningsloop is te vinden op onze
website: www.loopgroepbeilen.nl/koningsloop
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