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Welkom
Alweer twee nieuwe
leerlingen erbij; 14
april is Cas van der
Velde vier jaar
geworden en een dag
later Louan Vochteloo. Cas & Louan: allebei van
harte gefeliciteerd en welkom op de Vaart! We
hopen dat jullie je gauw thuis voelen in de
kleutergroep van juf Inge.
Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?

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 ben zuinig op de spullen van school

Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24

Nationale buitenlesdag op 11 april
We hebben allemaal genoten van de
buitenlesdag. Er werd buiten gerekend, een
verhaal bij elkaar gezocht, letters geleerd, in de
buitenhoek gespeeld, gelezen, getekend en
geschilderd. Ach, we merkten dat eigenlijk alle
lessen wel buiten konden……

Ouderportaal
Sinds dit schooljaar heeft de school een
afgeschermd ouderstuk: het ouderportaal. We
horen van meerdere ouders dat zij niet meer
kunnen inloggen. Bent u uw wachtwoord
vergeten, dan kunt u met uw eigen mailadres een
nieuw wachtwoord aanvragen.
Koningsspelen
Na gezellig te hebben ontbeten begonnen de
Koningsspelen. Dit jaar gingen de bovenbouw en
de onderbouw apart op pad. De bovenbouw had
een sportdag in Smilde, samen met 3 andere
scholen. De onderbouw is naar het bos bij
Dwingeloo geweest. Daar waren verschillende
activiteiten waaronder een speurtocht. Ouders die
voor de pannenkoeken en/of het rijden zorgden:
hartelijk dank!
De foto’s zullen binnenkort op het ouderportaal
staan.
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Pasen
Vorige week donderdag
hebben we Pasen
gevierd. We begonnen
met een mooie viering
op de Trabune. Met de
kinderen samen hebben
we het verhaal over het
sterven en de
opstanding van Jezus
verteld. Daarna lunchten
we samen en tenslotte hebben we paaseieren in
het bos gezocht. Dit jaar hebben Jurrian en
Mitchell de paashaas gevonden.
Werken aan wat werkt
Misschien hoort u er niet zoveel meer over maar
elke dag werken we met de regels van Werken
aan wat werkt. Dat betekent dat we per groep
met de leerlingen een doel stellen en dat doel
binnen een week proberen te halen. We
benoemen hierbij het gewenste gedrag en
complimenteren de leerlingen die dit laten zien.
Tja, best wel lastig af en toe......
Gelukkig kunnen we al wel zien dat veel leerlingen
baat hebben bij deze duidelijke regels en deze
positieve benadering. Met deze aanpak willen we
de leerlingen laten beseffen dat jezelf je eigen
gedrag in de hand hebt en dat je met je gedrag
een fijne sfeer kunt beïnvloeden. In negatieve zin
maar vooral ook in positieve zin. Jij doet ertoe!
Maandopening
Maandag 1 mei starten we weer met een
maandopening. Het thema is dan Herdenken en
Bevrijding. Dit thema komt vooral in de
bovenbouw tot uiting. In de onderbouw draait een
aangepast thema.
Denkt u er even aan dat de leerlingen
vrijdag 5 mei ook allemaal vrij zijn?

Peutermeespeelochtend
Woensdag 10 mei 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. Kent u een gezin dat
nog voor de schoolkeuze staat? Maak hen attent
op onze meespeelochtend!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 12 mei.

Allemaal een hele fijne
vakantie en graag tot
maandag 1 mei!

Gevonden voorwerpen
Onze bak met gevonden
voorwerpen is weer
behoorlijk vol. Neem gauw
een kijkje!
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