Nieuwsbrief
2 september 2016

De school is weer
begonnen!
‘De kop is eraf’. Na een
lekkere lange
zomervakantie zijn we
weer begonnen.
Deze week was een week
met weer wennen aan
elkaar, aan de leerkracht, aan elke dag weer naar
school en natuurlijk aan de verlengde schooldag.
Wilt u weten hoe het de eerste dagen met uw
kind op school ging? Na schooltijd kunt u gerust
de leerkracht hiernaar vragen.
Welkom
We zijn het nieuwe
schooljaar weer
begonnen met
verschillende
nieuwelingen:
In groep 1: Oria Omba Enengbé. Zij is voor de
zomervakantie al een paar keer wezen wennen bij
juf Inge. Oria wordt binnenkort vier jaar. Alvast
van harte gefeliciteerd! We wensen Oria en haar
familie een hele fijne tijd bij ons op de Vaart!
Ook is er na de zomervakantie een nieuwe juf bij
ons op school: juf Linda van Weers die lesgeeft in
groep 3/4.
Verder is er een nieuwe stagiaire
Diermanagement gekomen: Saskia Wiggemans.
Ook hen heten we van harte welkom op onze
school en in ons team!
Verderop in deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.
Luizen
Dinsdag 6 september is er weer een
luizencontrole. Zorg die dag weer voor
een makkelijk kapsel en laat de gel
maar even staan. Wel zo handig voor
ons kriebelteam!

Even voorstellen….
Hoi allemaal,
Mijn naam is Linda
van Weers en ik
ben een nieuw
gezicht op De
Vaart. Sinds
afgelopen
maandag ben ik
werkzaam als juf in
groep 3/4.
Ik ben 29 jaar en woon in Beilen. Naast lesgeven
en fotografie zijn dieren mijn grote passie. De
meeste van mijn dieren zijn speciaal getraind. Ze
zijn inzetbaar bij verschillende doelgroepen, o.a.
in de zorg en bij kinderen. Ze komen dus vast nog
wel een keer gezellig mee naar school.
Ik ben enthousiast en ga vol energie aan de slag
op deze leuke school!
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!
Groetjes Linda
Hallo, ik ben Saskia Wiggemans,
ik kom uit Groningen en ben 25
jaar oud.
Vanaf het begin van dit
schooljaar tot maart 2017 loop
ik stage op CBS De Vaart.
Anders dan de meeste stagiaires
zit ik niet op de PABO maar volg ik de opleiding
Diermanagement.
Dit is dezelfde opleiding als Evelyne, de stagiaire
die u zich misschien nog kan herinneren van vorig
jaar. Ik ga verder met haar werk en zal gaan
kijken wat voor positieve bijdrage dieren kunnen
leveren aan de kinderen hier op school. Ik ben
opgegroeid tussen veel verschillende soorten
dieren, waaronder honden, katten, konijnen,
cavia’s, ratjes, vogels en een kameleon. Op het
moment heb ik zelf twee valkparkieten en twee
Catharina parkieten. Ik hou van zwemmen en
buiten zijn maar vind ook bijvoorbeeld koken en
lezen erg leuk. Ik heb veel zin in deze stage en
hoop jullie allemaal snel te ontmoeten.
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Fotograaf
Afgelopen woensdagzijn alle
leerlingen op de foto geweest.
Dit jaar zijn de foto’s gemaakt
door Ineke Flokstra uit
Smilde.
De verwachting is dat zij deze
foto’s binnen veertien dagen klaar heeft. U krijgt
dan een brief met een code om deze foto’s te
bekijken en zelf in een gewenst formaat te
bestellen.
Schoolbellen
’s Morgens gaat er 5 minuten voor schooltijd een
bel. Dat betekent dat we naar binnen gaan om op
tijd met de lessen te beginnen. Omdat de
leerlingen van de Pieter van Thuylschool dit
schooljaar extra onderwijstijd maken, gaat de
eerste bel om 08.20 uur. Om 08.25 uur gaat er
nog een bel en dan gaan wij naar binnen.
Best wel wat verwarrend de eerste week maar het
zorgt er wel voor dat alle Vaartleerlingen op tijd
op school zijn.
Lunch op school
Samen werken, samen spelen en vanaf dit
schooljaar ook samen lunchen….
De eerste tijd moeten we er nog wel wat aan
wennen om allemaal samen op school te eten.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet te veel eten
of drinken mee krijgt? En uiteraard zien we graag
gezonde dingen. Koeken en snoepjes horen niet
bij een lunch en moeten weer mee naar huis
genomen worden.
Schoolgids
De schoolgids is klaar en is binnenkort te lezen op
onze website. Wilt u een papieren exemplaar
ontvangen? Vraag bij de leerkracht of de directie.
Boekje jaarplanning
Volgende week ontvangt u een informatieboekje
met de jaarkalender en de namen en adressen
van de leerkrachten. De jaarkalender komt ook
weer op de website.
Inloop groep 3
De leerlingen van groep
3 mogen tot de
herfstvakantie voor
schooltijd (vanaf 08.20
uur) direct naar de klas
gaan en hoeven niet
eerst buiten te gaan staan.
Na de herfstvakantie gaat dit veranderen en
blijven ze, net als groep 4 t/m 8, buiten tot de bel
gaat.

Vakantierooster 2016 - 2017
Eerste schooldag
29 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december 2016 t/m 8
januari 2017
Voorjaarsvakantie
18 t/m 26 februari 2017
Paasvakantie
14 t/m 17 april 2017
Meivakantie
22 t/m 30 april 2017
Bevrijdingsdag
5 mei 2017
Hemelvaartsvakantie 25 en 26 mei 2017
Pinkstervakantie
3 t/m 11 juni 2017
Zomervakantie
22 juli t/m 3 september
2017
Er is een daltonstudiedag voor het personeel op
woensdag 15 maart 2017. Alle leerlingen zijn
dan vrij.
Wasgoed
Voor
het
wassen
van
onze
handdoeken e.d. zijn we ook dit
schooljaar weer op zoek naar enkele
ouders die ongeveer 1x in de twee maanden de
was voor ons willen doen. Helpt u mee?
Een opgavelijst hiervoor hangt weer in de hal van
de school. Tzt. ontvangt u dan een overzicht
waarop u kunt zien waarop u aan de beurt bent.
Informatieavond
Maandagavond 19 september
is onze informatieavond.
We beginnen de avond met
een inloop om 19.00 uur. U
kunt dan een kopje koffie of
thee drinken. De avond begint om 19.15 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
 Welkom en inleiding
 Jaarverslag van de ouderraad
 Financieel verslag van de ouderraad
 Jaarverslag van de
medezeggenschapsraad
 Presentaties resultaten ouderenquête
Scholen met Succes
 Pauze
 Informatie in de groepen
Tijdens de informatie in de groepen kunt u de
leerkrachten vragen stellen over de dagelijkse
gang van zaken en over het onderwijs in de
groepen. Deze avond is niet bedoeld om u te
informeren over de resultaten van uw kind(eren).
Hiervoor is de avond met de zgn.
tienminutengesprekken in november. Duurt u dat
te lang? U kunt gerust een aparte afspraak maken
met de leerkracht om te spreken over uw kind.
De informatieavond is rond 21.00 uur weer
afgelopen. Komt u ook?
We hopen u allemaal te kunnen begroeten!

CBS De Vaart, Prof. Dr. Obbinkstraat 3b, 9423 PR Hoogersmilde
Telefoon: 0592-459055
Email: directie.vaart@cogdrenthe.nl Website: www.cbsdevaart.nl

Van buiten
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.
Hoe gedraag je, waarom, wat wordt er van je
verwacht?
We hebben drie basisregels afgesproken. Deze
basisregels zijn onze ‘kapstokken’ waaraan we alle
andere regels zullen ‘ophangen’.
Wat zijn de basisregels?




ik accepteer en respecteer een ander
ik ben aardig en eerlijk
ik ben zuinig op spullen van mijzelf
of van een ander

De komende tijd zullen de leerlingen in elke groep
ook samen groepsregels maken. Wij vinden het
belangrijk om hierin de eerste weken veel tijd te
investeren zodat we er samen weer een fijn
schooljaar van kunnen maken!
Ouderportaal
De ouders die hun account nog niet geactiveerd
hebben om in te kunnen loggen in ons
ouderportaal hebben vandaag opnieuw een
activeringslink ontvangen.
Niet gekregen? Check het postvak ongewenste
mail en activeer uw account!

Oproepje !!!
Vanuit de gemeente Midden Drenthe zijn en
financiën beschikbaar via de afdeling welzijn voor
Kinderwerk Hoogersmilde.
Ik Brenda van der Vegt heb mij als vrijwilliger
aangesloten bij Kinderwerk.
Samen met de Welzijn medewerker van de
Gemeente Midden Drenthe en Dorpsbelangen
kunnen wij leuke dingen organiseren in het dorp.
Vorig jaar is en bijvoorbeeld een middag/avond
paintball georganiseerd.
Dit soort dingen zouden we vaker willen
organiseren voor de jeugd in Hoogersmilde.
We zijn op zoek naar nog enkele vrijwilligers die
het leuk vinden om mee te helpen en te
brainstormen over activiteiten die we kunnen
gaan organiseren in het dorp.
Lijkt het je leuk om je ook als vrijwilliger aan te
sluiten bij Kinderwerk of voor extra informatie en
vragen. Brenda van der Vegt – 06- 13624903 of
brenda.80@live.nl
Zwemvierdaagse
Z&PC Najade organiseert ook dit jaar weer de
nationale zwem-4-daagse.
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:

dinsdag 20 tot/met vrijdag 23
september
18:30 - 20:00 uur
zwembad Smilde
- 6 euro bij inschrijving via
internet
- 7 euro bij inschrijving in het
zwembad

In de bijlage leest u meer hierover

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal
verschijnen op vrijdag 16
september.
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