Nieuwsbrief
12 mei 2017

Welkom
Afgelopen week is
onze schoolbevolking
weer gegroeid en is
Maikel Middelbos bij
ons op school
gekomen. Maikel komt uit Smilde en voelt zich
inmiddels al aardig thuis in groep 6.
Hartelijk welkom Maikel en familie; We hopen dat
jullie een hele fijne tijd op De Vaart hebben!
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 zie het leuke aan een ander

Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Luizencontrole
Donderdag 4 mei heeft ons
kriebelteam alle hoofden weer
gecontroleerd. En oei!.....bij
verschillende leerlingen werden luizen
en/of neten aangetroffen.
De betreffende ouders zijn inmiddels
geïnformeerd.
Om deze kleine uitbraak tegen te gaan, is er een
hercontrole op maandag 15 mei.
Wilt u dit weekend de kinderhoofden goed
controleren en zonodig (her)behandelen?
Dank alvast!
Eindtoets
Onze achtste groepers hebben half april de
eindtoets gemaakt. Al een aantal jaren maken we
gebruik van de IEPtoets. Afgelopen week werden
de resultaten bekend gemaakt via de digitale
portal. Dit jaar was de schoolscore net op het
landelijk gemiddelde. Goed gedaan jongens en
meisjes!
De leerlingen krijgen de uitslag komende week
mee naar huis.

Verkeersexamen
De groepen 7 en 8 hebben volgende week
vrijdag 19 mei hun praktisch verkeersexamen.
Ze moeten hiervoor ’s morgens een route van
6 km door Smilde fietsen. Onderweg zijn er een
aantal controleposten die noteren of alles goed
gaat. Een aantal weken geleden zijn alle kinderen
al geslaagd voor het theoretisch examen, dus dit
gaat vast ook lukken.

Gevonden voorwerpen
De mand met de gevonden
voorwerpen is weer overvol.
Neem een kijkje en haal je
handschoenen, muts of jas op.
Binnenkort gaat alles weer weg
naar het goede doel!
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Schoolreisjes
Over twee weken
gaan alle groepen
weer op schoolreis of
op kamp.
Groep 7/8 vertrekt
maandag 22 mei om
7.45 uur met de auto
naar Ameland. Zij komen woensdag 24 mei rond
14.30 uur weer terug bij school. Alle leerlingen en
ouders hebben hierover al een informatiebrief
ontvangen.
Dinsdag vertrekken de andere groepen; we
verwachten alle leerlingen dan om de gewone tijd
op school. Om 15.00 uur worden de
schoolreisgangers allemaal weer terug verwacht.
Groep 1/2 gaat op schoolreis naar de
Kinderspeelboerderij De Koppenjan in
Jubbega.
Zij vertrekken rond 08.45 uur en komen om 15.00
uur weer terug bij school.
Uw kind hoeft niets mee. Wel vinden we het fijn
als uw kind die dag makkelijke kleren aan heeft,
die tegen een stootje kunnen en vies mogen
worden. Houdt u ook rekening met het weer?
Groep 3/4 gaat op schoolreis naar
Kinderboerderij De Naturij in Drachten.
Ze vertrekken rond 8.30 uur en komen om 15.00
uur weer terug bij school.
Uw kind mag gewoon zijn fruittas (fruit + drinken)
mee. Brood hoeft niet.
Zorgt u ervoor dat u kind lekker en makkelijk
zittende kleding aan heeft wat ook vies mag
worden? Geen slippers/crocs oid.
Wij hopen om mooi weer, maar houdt u het
weerbericht wel even in de gaten?

Oudercafé
Vrijdag 19 mei is er weer een
koffie ochtend.
Naast koffie/thee en een praatje
met andere ouders zijn er ook
een paar klusjes:
- De bank en de muur
schoonmaken op het leerplein
- Samenstellen van Engelse boekjes voor
de onderbouw met de ‘Words of the
week’
Komt u ook?
Rapporten
We hebben nog niet alle rapporten
retour. Graag weer inleveren op
school zodat juf of meester alles
weer op tijd binnen heeft voor de
volgende ronde!
Volgende nieuwsbrief
Let op: de volgende
nieuwsbrief zal op een
afwijkende dag
verschijnen:
woensdag 24 mei
Van buiten
Bosbad weer open
Vanaf maandag gaat het Bosbad weer open.
Volgende week is er een voorverkoop van de
abonnementen. Zie hiervoor de bijlage of de
poster op de deur.

Groep 5/6 gaat dit jaar naar Cowboys en
Indianen in Coevorden. Zij vertrekken om 8.30
uur. Voor de lunch tussen de middag wordt
gezorgd. Wilt u uw kind wel een fruittas
meegeven? Bij Cowboys en Indianen kunnen de
kinderen binnen en buiten spelen. Het maakt niet
uit wat voor weer het is! De kinderen zijn rond
15.00 uur weer terug op school.
Voor de schoolreizen van groep 1 t/m 4
geldt: autozitje of stoelverhoger
meenemen!
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Diabetes Classic 2017 doet ook Duinen
Zathe aan!
Smilde – Op zondag 21 mei a.s. wordt voor de
vijfde maal de Diabetes Classic georganiseerd.
Tijdens deze Classic, die start vanaf De Smeltehal
te Smilde, kan men kiezen voor deelname aan de
familietoertocht (30 km), MTB-tochten van 30, 50
of 75 km en wegtoertochten van 75 en 125 km.
Deelname aan de familietoertocht kost voor
kinderen €2,50 en op elk deelnemend kind mag
één ouder gratis deelnemen. Tijdens de
familietoertocht hebben ouders en kinderen
gratis entree in attractiepark Duinen Zathe te
Appelscha en krijgen de ouders hier gratis een
kop koffie!
De familietoertocht mag gereden worden op elk
denkbare type fiets. Of het nu een opoefiets is,
een school-of kantoorfiets of een fiets met
elektrische ondersteuning: bewegen staat
centraal!
Voor MTB-ers en deelnemers aan de wegtoertocht
kost deelname € 10,- (NTFU-leden € 8,-). Bij
voorinschrijving via de website
www.diabetesclassic.nl ontvangt u 1 euro
korting.
Bij de start kan ieder die dat wil, gebruik maken
van een fysiocheck of een sportmassage en kan
men de glucosewaarde laten prikken. Tijdens de
familietocht zullen er ook posten zijn van het
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en is er een
schmink-post.
Voor de familietoertocht kan gestart worden
tussen 7.30 en 13.00 uur, voor de MTB-tochten
tussen 8.30 en 9.30 uur en voor de 75 en 125 km
tussen 7.30 en 10.30 uur.
De Diabetes Classic wordt jaarlijks met name
georganiseerd om geld te generen voor
onderzoek naar de genezing van Diabetes type 1
en om aandacht te vragen voor het voorkomen
van Diabetes door een gezonde voedingskeuze en
bewegen.
Door gratis entree in Attractiepark Duinen Zathe
en posten van het JOGG hoopt de organisatie dit
jaar, naast de gebruikelijke enthousiaste MTB-ers
en wegtoerfietsers, ook veel deelnemers aan de
familietoertocht op de fiets te krijgen.
Heeft u vragen over de Diabetes Classic, kijk dan
op de website of neem contact op met Piet
Verschoor 06-47212925 of Harry Stukker 0614799353
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