Nieuwsbrief
24 maart 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48

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:

Ik laat een ander in zijn/haar waarde
Bezoek schaapskooi groep 1/2

Vanmiddag (24 maart) gaat groep 1/2 naar de
schaapskooi op het Hijkerveld. Ze volgen daar het
lammetjesprogramma en komen vast vol verhalen
terug.
Drents veurlezen, 21 maart
In alle klassen werd afgelopen dinsdag
voorgelezen in het Drents. Dit werd door de
vrijwilligers van ‘het Huus voor de Toal’ gedaan.
De kinderen kregen een Wiesneus mee. Op de
site: www.wiesneus.nl kunt u nog veel meer
Drents leren.
Voorstelling groep 7/8
Op woensdag 29 maart is er voor groep 7 en 8
een voorstelling vanuit kunst en cultuur. De voorstelling heet: “De Gelukkige Prins” en zal bij
ons op school worden opgevoerd.

Onze stagiaire Diermanagement, Saskia
Wiggemans, is na een periode van ziekte weer
present. Hieronder een vraag van haar;
Aquarium
De meeste van jullie hebben waarschijnlijk al
gezien dat er een aquarium op het leerplein staat.
Wij zouden graag de vissen wat meer ruimte
geven in een groter aquarium, het liefste eentje
van 60 of 80 cm breed. Zijn er nog ouders die een
aquarium of andere benodigdheden (bijvoorbeeld
een voerautomaat of een warmte-element)
hebben staan, die de school zou mogen hebben?
We zouden hier erg blij mee zijn!
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Thema ‘Een nieuw begin’
Inmiddels is de lente echt
begonnen, niet alleen op de
kalender. We genieten volop van
het mooie weer. De eerste weken
van het thema werkten we vooral
over de bomen die uitlopen, de
jonge dieren en allerlei
lenteverschijnselen. De komende weken gaan we
ons richten op Pasen. De groepen 1 t/m 4 van
De Vaart en van de Pieter van Thuyl versieren op
donderdagmiddag 6 april hun
palmpaasstokken, waarmee ze op 7 april een
wandeling door het dorp maken. Dit doen we met
de stokken van school. We missen echter nog een
paar stokken. Wie heeft er nog een thuis? Dan
graag weer meenemen naar school. Wilt u meer
weten over de achtergrond van de
palmpaasstokken, kijk dan op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palmpasenstok

Pasen
Op donderdag 13 april vieren wij 's morgens ons
paasfeest. We vieren dat aan het einde van de
morgen met aansluitend een paaslunch. Daarvoor
is er gewoon les. Vervolgens gaan we met de hele
school paaseieren zoeken in het bos. Voor deze
dag zoeken we nog ouderhulp. Wie van u kan en
wil ons helpen? We zoeken ouders die willen
rijden voor de groepen 1 t/m 4 en we zoeken
ouders om de eieren te verstoppen.
Meer informatie over de lunch e.d. in de volgende
nieuwsbrief.
Mindmappen met kleuters
Het onderzoek vindt plaats bij kinderen in de
leeftijd van 4 tot 7 jaar, in het voorjaar van 2017.
Groep 1/2 doet mee aan een onderzoek uitgaand
van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU),
waarbij gekeken wordt naar het effect van het
gebruik van mindmaps op het begrijpen van
verhalen. Het onderzoek heeft drie fasen, de
voorbereidende fase waarin de kinderen zijn
getest, de uitvoerende fase waarin twee
prentenboeken worden behandeld. Op dit
moment is de
tweede les geweest
van prentenboek
twee: De wedstrijd
van Vos en Haas.
Na de vierde les
komt de verteltafel
in de klas waarbij
de kinderen het verhaal kunnen naspelen. In april
komt de onderzoeker van de VU de kinderen weer
testen om de resultaten te kunnen bepalen.

Kiss en Ride
Met grote regelmaat loopt
het verkeer voor het
gebouw vast. Toch
hebben we hier een Kiss
& Ride strook (ook wel
een Zoen & Zoef zone).
Niet iedereen kent de
spelregels. Daarom dit
stukje: hoe hoort het
eigenlijk?
-

-

Op de Kiss & Ride strook stappen de
kinderen aan de kant van het gebouw
uit de auto. Een kus voor de
ouders/verzorgers en de auto rijdt weer
door.
Ouders/verzorgers die even mee naar
binnen willen, parkeren de auto op de
parkeerplaatsen of in de straten rond het
gebouw (daar waar het mag!).

Deco
Onlangs is onze school weer mooi in de
lentesferen gezet. Alle winterattributen zijn
opgeruimd en de lente kan beginnen! Ouders van
het decoteam: weer heel hartelijk bedankt!

NL Doet
10 en 11 maart was het NL Doet. Ook onze
ouderraad deed hieraan mee. Vrijdag werd de
basketpaal geplaatst en zaterdag werden er
allerlei klussen in en rond de school gedaan. Ook
een Kidsklusteam was weer actief. We willen alle
ouders, kinderen en begeleiders van het
Kidsklusteam die hebben geholpen hartelijk
danken; fijn dat er nu basketbal kan worden
gespeeld en ook heel fijn dat de school en het
plein er weer tip-top uitzien!
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Jouw.buzz
Vorige week vrijdag 17 maart stond er een grote
bus op de parkeerplaats, het was de buzz van
Biblionet Drenthe/ Educatie waarin mediawijsheid
programma’s werden aangeboden. In kleine
groepjes gingen de leerlingen de bus in, in de
buzz was van alles te ontdekken. Zo kon je robot
Henk besturen met een tablet, waren er Beebots
om mee te leren programmeren, was er een 3D
printer en een virtual reality bril waarbij het leek
alsof je in een achtbaan zat. Ook kon je er piano
spelen op bestek, een banaan en je eigen lichaam
door een stroomkring te creëren. Allemaal erg
leuke activiteiten, maar de hoogtepunten van
groep 5/6 waren de 3D printer en de virtual
reality bril.
Afsluiting leesvirus
Het Leesvirusproject is bijna afgelopen. De
leerlingen van groep 5/6 hebben veel gelezen,
vragen beantwoord en creatieve opdrachten
uitgevoerd. Ze hebben zelfs zo goed hun best
gedaan dat ze kans maken op de 1e prijs.
Leesvirus wordt afgesloten op maandagochtend 3
april met een voorstelling in de bibliotheek in
Smilde, daar wordt gemaakt wat de leerlingen het
leukste boek vonden en welke school de quiz
heeft gewonnen.
Verkeersexamen
Op vrijdag 19 mei zullen onze leerlingen van de
groepen 7 en 8 weer meedoen met het praktisch
fietsverkeersexamen in Smilde.
Hiervoor zijn vele vrijwilligers nodig! Van onze
school dienen er 6 vrijwilligers mee te helpen. Wie
heeft tijd om mee te helpen? Meldt u bij onze
verkeersouders Ingrid of Margreet of geef het
door via directie.vaart@cogdrenthe.nl
Graag uw hulp dus!

Tijdens deze dag zijn er meerdere actieve
sport/clubs aanwezig en uiteraard zijn er de
diverse wandeltochten voor de kinderen.
Programma:
08:30 uur: Opening festival terrein.
09:00 uur: Aanvang lange afstand wandeltochten
(10/30 km)
12:30 uur: Aanvang kindertochten
Aanvang diverse clinics
Tijdens de kindertochten moeten er diverse
hindernissen overwonnen worden en uiteindelijk
moet het raadsel goed opgelost worden. Voor de
winnaars hebben wij mooie prijzen:
Entree tickets voor:





Outdoor Grolloo
Klimpark Appelscha
De Drentse koe
Landgoed Nienoord

Kijk voor meer informatie op:
http://www.lentewandelfestival.nl/
Paintballen

Dorpsbelangen Hoogersmilde organiseert:
“Paintballen voor de inwoners van Hoogersmilde”
Datum: 7 april 2017
Locatie: ‘D Olde Bieb, Hoogersmilde
Geef je op via onderstaand strookje:

Opgave Paintballen Hoogersmilde
Naam: ……………………………………………………………………
Tijd:
Categorie (**graag
aanvinken wat van toepassing is)

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 7 april.

14.30 – 15.15 uur

O l groep 1 & 2 : € 3, -- p.p.

15.15 – 16.15 uur

O groep 3,4 & 5 : € 3, -- p.p.

16.15 – 17.15 uur

O groep 6, 7 & 8 : € 3, -- p.p.

Van buiten

19.00 – 20.00 uur

O t/m 17 jaar: € 7,50 -- p.p.

Op zondag 26 maart organiseert Taribush voor de
negende keer het Taribush Wandelfestival, de
actieve sport en spel dag in de natuur.
Deze sport en speldag wordt georganiseerd door
in samenwerking met Sport Drenthe en de
beweegcoaches van de omringende
gemeenten.

20.00 – 21.00 uur

O 18 jaar e.o.: € 15, -- p.p.

Opgavestrook uiterlijk 30 maart inleveren bij:
Brenda v.d. Vegt, Schultestraat 27 of Bertha
Warries, Hulzebosstraat 10
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