Nieuwsbrief
7 april 2016

Welkom
Afgelopen week is er
weer een nieuwe
leerling op onze school
gekomen. Het is
Elizabeth Oost.
Elizabeth is met haar moeder en broer en zus
verhuisd naar Hoogersmilde en zit sinds maandag
bij juf Inge in de groep. We heten de hele familie
van harte welkom en hopen dat jullie je gauw
thuis zullen voelen!

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 werk met iedereen samen

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 15: 10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Week 16: 17 t/m 21 april 2017
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49

Op tijd op school komen
Op tijd op school komen is voor de
één een makkie maar voor een
ander best wel lastig….
Het valt ons op dat vaak dezelfde
leerlingen te laat in de les verschijnen. Ach, wat
zijn nou 5 minuutjes, denkt u misschien?
Wat dat in een jaar aan lestijd oplevert, is beslist
aardig om uit te rekenen.
Minder aardig is het echter dat de lessen steeds
verstoord worden door de laatkomers.
De leerkrachten kunnen zo niet met de les
beginnen want de hele groep is afgeleid.
Moeite om op tijd op school te komen?
Graag iets eerder op staan….

Palmpasen
Vandaag hebben de groepen 1
t/m 4 van de PVT en De Vaart
samen met de peuters van de
Grift de Palmpasenoptocht
gehouden. Wat vrolijk zag dat
eruit. Alle ouders hartelijk
bedankt voor jullie hulp!
Heb je je stok mee naar huis genomen? Als de
stok weer leeg is, dan graag weer mee terug naar
school nemen.
Op bezoek bij de geitjes
Maandagmiddag 10 april gaat groep 3/4/5 op
bezoek bij de familie Jansen. We gaan kijken bij
de geiten en hoe het allemaal gaat op het bedrijf.
Vergeet u niet om uw kind een autostoeltje mee
te geven? Zonder autostoeltje kan uw kind helaas
niet mee.
We zoeken nog 1 ouder die wil rijden.
Opgeven kan bij Juf Linda.
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Fairtrade
Maandag 10 april gaan de groepen 6, 7, en 8
van 12.15 tot 13.45 uur naar De Schutkampen in
Smilde om daar een theatervoorstelling over
FairTrade te bezoeken. We zullen dus iets na
14.00 uur terug zijn bij school, omdat we er op de
fiets naar toegaan.
Buitenlesdag
Misschien heeft u er al wat over gehoord. Dinsdag
11 april is het Nationale Buitenlesdag. Onze
school doet hier ook aan mee. We hebben er zin
in! De hele dag door worden er in alle groepen
verschillende lessen buiten gegeven.
Omdat de grond nog niet al te warm is en het
gras niet altijd droog is, zijn wij opzoek naar
picknickkleden. Heeft u er eentje liggen? Zoudt u
die dan op 10 of 11 april mee willen geven aan
uw kind? Alvast bedankt!
Pasen
Op donderdag 13 april
vieren wij het Paasfeest.
Tijdens de viering op de
trabune wordt het
Paasverhaal vanuit de
Bijbel verteld. Daarna
gaan de kinderen samen
lunchen. Uw kind kreeg
hiervoor vandaag een briefje mee.
Na de lunch gaat de hele school naar het bos om
eieren te zoeken. De groepen 1 tot en met 4
worden met auto’s vervoerd. Hiervoor zijn we op
zoek naar ouders, opa’s en oma’s die mee kunnen
rijden. Kunt u meerijden, dan graag opgeven op
het inschrijfformulier naast het prikbord.
Natuurlijk kunt u dat ook doen bij de juf of
meester van uw kind.
Paasvakantie
Van vrijdag 14 april t/m maandag 17 april hebben
we een korte vakantie: de Paasvakantie. De
school is dan op vrijdag en maandag dicht.
Dinsdag 18 april zijn we er weer. Dan gaan we
vier dagen naar school en daarna is er alweer een
vakantie. Lees verder hieronder…….
Meivakantie
Het is een beetje raar maar de vakantie die direct
na de koningsspelen begint heet de
meivakantie…. En dat terwijl we in april vakantie
hebben. Let op: andere jaren was het wel eens zo
dat deze vakantie twee weken duurde: dit jaar
duurt deze vakantie 1 week en verwachten we
alle kinderen weer maandag 1 mei op school.
Wel is vrijdag 5 mei opnieuw een vrije dag.
De meivakantie is dus van maandag 24 t/m
vrijdag 28 april.

Peutermeespeelochtend
Woensdag 12 april is er weer een
peutermeespeelochtend. Peuters zijn die morgen
weer van harte welkom in de kleutergroep van juf
Inge. De meespeelochtenden beginnen om 08.45
uur en duren tot 10.30 uur.
IEPtoets
Dinsdag 18 en woensdag 19 april is er voor groep
8 weer de IEPtoets. Sinds drie jaar gebruiken wij
de IEPtoets als eindtoets. Zowel de leerkracht als
de leerlingen zijn hierover erg tevreden. Bij de
IEPtoets krijgen alle leerlingen een kleurig eigen
werkschrift waarin geschreven kan worden.
De IEPtoets toetst de onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen en geeft inzicht in de
referentieniveaus van de leerlingen.
Zorg ervoor dat je die fit en uitgeslapen bent!
Succes allemaal!

Leesvirus
Afgelopen maandag 3 april was het zover, groep
5/6 had de afsluiting van het leesvirusproject. De
afsluiting bestond onder anderen uit een
meespeeltheater, Tycho en Dervin hebben een
grappige rol gespeeld. Na het theater werd
bekend gemaakt dat de aanwezige kinderen het
boek ‘De dikke billenbijters’ het leukst vonden. Als
laatst kwam de prijsuitreiking van de
leesvirusquiz, één van de winnaars bleek in de
zaal te zitten. Het was ... de Vaart!
Onze toppers hebben een boekenbon gewonnen,
samen gaan we een leuk boek uitkiezen.
Doekoe speelgoed
Eindelijk is het Doekoe speelgoed gekomen. We
kregen een mooie parachute, 5 diabolo’s en een
frisbee werpspel. Naar Meintjes ging een grote
kaart met onze hartelijke dank!
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Juf Inge afwezig
Maandag 1 mei, gelijk na de meivakantie, is juf
Inge een dag afwezig. Wie haar gaat vervangen is
op dit moment nog niet duidelijk maar in ieder
geval is meester Martijn er die dag vanwege zijn
stage.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. We
beginnen de dag door eerst te ontbijten en
daarna gaan we veel bewegen. Groep 1 t/m 4
gaat naar het bos en groep 5 t/m 8 gaat naar de
gezamenlijke sportdag op Sportpark ’t Kylot in
Smilde.

Jampotjes gevraagd
Na de paasvakantie heeft groep 7/8 jampotjes
nodig met crea.
Mocht u thuis een lege jampot hebben staan, wilt
u deze dan meegeven? Het liefst zonder etiket.
Ze kunnen worden ingeleverd bij Meester Tjisse of
Juf Mirjam.
Alvast bedankt!

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?

Onderbouw

Koningsspelen vieren we dit jaar met de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 in het bos. We starten op
school en gaan om 09.30 uur naar het bos.
We zoeken 6 ouders met een auto. Wie wil er met
ons mee? Om 14.00 uur zijn we weer terug bij
school.
Omdat we in het bos gaan spelen, is het handig
als uw kind kleding aan heeft die vies mag
worden.
Tussen de middag willen we pannenkoeken
eten. Ook hiervoor zoeken we hulp; Wilt u voor
ons pannenkoeken bakken? Op de kast naast het
aquarium staan 10 pakken pannenkoekenmix.
Neem een pak mee en lever de pannenkoeken
opgerold met suiker op 21 april om 08.30
uur weer in. Dan nemen we die mee naar het
bos. Graag een sticker met naam op de schaal
zodat die na afloop weer naar de juiste persoon
terug kan.

-

-

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!).

Bovenbouw

Aan de gezamenlijk sportdag doen de vier scholen
van Smilde en Hoogersmilde mee. Om alle spelen
goed te laten lopen zoeken we nog begeleiding
van de spelen. De leerlingen hebben afgelopen
week een briefje meegekregen. U kunt zich
opgeven door de opgavestrook in te vullen.
Tevens zoeken wij nog ouders die de leerlingen
rond 09.00 uur met de auto naar de locatie willen
brengen en/of om 14.00 uur weer op willen halen.
Hiervoor kunt u zich opgeven bij meester Tjisse of
juf Jedidja.
Voor de sportdag moeten de leerlingen zelf
zorgen voor sportkleding en voldoende eten en
drinken.
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Daltoneigenschap:
Verantwoordelijkheid nemen
Kind: “Juf, het doel van de les was leren om een
staartdeling te maken. In mijn oefenboek moet ik
som 4 maken en niet som 3, maar som 3 gaat
over staartdelingen en som 4 niet……”
Juf: “En nu?”
Kind: “Zal ik dan som 3 maken en som 4 laten
zitten? “
Juf: “Dat lijkt me een prima idee!”
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 21 april.

PALMPAASOPTOCHT
van CRAS op

Zaterdag 8
april 2017
Voor alle kinderen
Over een paar nachtjes slapen is het zover, dan is er
de Palmpaasoptocht.
We beginnen om 14:00 uur bij de Bibliotheek.
Dat kunnen jullie vast wel vinden, want als je dan op
weg bent naar de bibliotheek en goed luistert,
dan hoor je vast al de vrolijke draaiorgelmuziek.
Die kant moet je dan op.

Van buiten
Beste Ouders/verzorgers,
Wij zijn 5 leerlingen van het CS Vincent van Gogh
Beilen en organiseren een sportdag voor de
basisscholen in Hoogersmilde.
De sportdag is voor de kinderen van groep 5,6,7
en 8.
De locatie is op de sportvelden van Hoogersmilde.
De datum is 19 april van 15:00 tot 17:00 uur
Het is natuurlijk gratis en je kunt je opgeven bij
de opgave formulieren die in de scholen hangen.
We hopen dat er zo veel mogelijk kinderen
komen.
Met vriendelijke groeten,
Laura Huisman, Lisanne Stel, Elmar Ballast, Lars
Ricken en Joran Strijdonck

De haasjes hebben de route al vast stiekem
geoefend ( poeh…..wat veel sprongetjes, zeg!)
Kijk maar:
Bibliotheek, Kon. Julianastraat.....hop, hop….., Pr.
Hendrikstraat, .....hopperdehop......
Pr. Beatrixstraat….hip, hip......Pr.
Bernhardstraat......hopperdehip.....,
Kon.Julianastraat.....hip, hop.....,
Oranjestraat…..hipperdehip.....,.Pr.
Beatrixstraat.....hop, hip.....,
Jagerspad.....hipperdehop.....,
Kon, Julianastraat.....hip, hip....., Pr. Margrietstraat…..
…..Verhip! We zijn al bij het Beurtschip.
Daar gaan we zaterdag samen gezellig nog wat
drinken en als je wilt kun je samen met de haasjes op
de foto.
Dus zorg maar dat je er op je Palmpaasbest uitziet.
Tot Zaterdag!
We hopen dat veel mensen langs de route staan om
naar de optocht met de vele versierde
palmpaasstokken te kijken.
Hebben jullie al op de website van CRAS gekeken
voor versierideetjes?
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