Nieuwsbrief
24 mei 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende weken over?
Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10
Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

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:

Iedereen mag meedoen
Kriebelnieuws
De volgende controle van ons
kriebelteam zal in de week na de
Pinkstervakantie zijn.
Op verzoek van een ouder, de
aanpak van luizen en/of neten vindt u hier:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Inf
ormatiemateriaal/Folder_hoofdluis_2016.org
Verkeersexamen
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van
groep 7 en 8 het praktisch verkeers-examen
afgelegd in Smilde. Ze moesten een route van 6
km. fietsen door het dorp. Onderweg waren er 11
controleposten waar kritisch werd gekeken naar
de verkeersvaardigheden van de kinderen.
Gelukkig verliep alles naar wens en zijn alle
kinderen geslaagd. Jongens en meisjes van harte
gefeliciteerd! We zijn trots op jullie!
De jongens van de leerlingenraad hebben
afgelopen vergadering met elkaar gesproken over
het grasveld tegenover de school; Omdat het veld
nog steeds niet geschikt is om te voetballen
(stenen en kuilen) hebben Tycho H. en Jurrian
een brief geschreven naar de wethouder. Groot
was onze verbazing toen deze week de machines
kwamen om het veld op te vullen en strak te
trekken. Helaas kan er nu weer een poosje niet
gevoetbald worden op het veld maar daarna moet
het super zijn!

Thema Wereldfeest
Na de Pinkstervakantie gaan we starten met het
thema Wereldfeest.
Alle groepen gaan dan over een werelddeel
werken, ook de kleuters. Maandag 12 juni starten
we dit thema met een maandopening.
De afsluiting vindt plaats op donderdag 20 juli
met een tentoonstelling/presentatie van 13.30 –
14.00 uur.
Noteert u dat vast in uw agenda?
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Nevenvestiging Oranje
Begin deze maand is de nevenvestiging van onze
school op het AZCterrein in Oranje gesloten. De
gezinnen met schoolgaande kinderen zijn allemaal
met voorrang vertrokken naar een andere locatie
of hebben, in de meeste gevallen, een huis
toegewezen gekregen.
Op dit moment verblijft er nog een klein aantal
bewoners (zonder schoolgaande kinderen) die
allemaal tussen nu en begin juni gaan vertrekken.
Met oog op de sluiting stroomden al enige tijd
geen nieuwe asielzoekers meer in op de locatie.
Volgens natuurlijk verloop vertrokken er wel
mensen, naar zelfstandige huisvesting of opvang
elders.
Na het vertrek van de bewoners heeft het COA
nog enige tijd nodig om de locatie volgens
afspraak achter te laten.
Schoolreizen & - kamp
Ze zijn allemaal weer heelhuids thuis! Gisteren
gingen de groepen 1 t/m 6 op schoolreis en
maandag, dinsdag en woensdag groep 7/8.
Moe, met volop verhalen zijn de leerlingen en hun
begeleiders terug gekomen.
Een stukje over de schoolreis van groep 5/6 vindt
u hieronder.
De foto’s verschijnen in ons ouderportaal.
We willen graag alle hulpouders hartelijk danken!
Schoolreis groep 5/6
Wat hebben we een lol en plezier gehad gisteren
bij Cowboys en Indianen!
Bij navraag vonden de leerlngen alles erg leuk.
Hieronder de toppers van een aantal leerlingen;
Tygo: Voetbal, glow in the dark, rennen
Anna: verstoppen, klimtoestel, het buitenspelen
Jop: legertje spelen, speeltoestellen
Dorien: de ballenbak, glow in the dark midgetgolf
Rozanne: springkussen met de touwen, glow in
the dark midgetgolf.
Tycho: de klimrekken, voetballen
Marjolijn: glow in the dark midgetgolf
Simeon: ballenbak, klimtoestel, glow in the dark
midgetgolf
Stef: legertje spelen, voetballen
Dervin: ballenbak, spookhuis, skelters, voetballen
Maikel: legertje spelen, voetbal, klimmen

Peutermeespeelochtend
Woensdag 14 juni 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.
English day/meester- en juffendag
Woensdag 31 mei vieren we de verjaardagen
van de meester en juffen. Dit jaar vieren we ‘our
birhtdayparty’ in het Engels. De kinderen hoeven
geen fruit mee. Om de dag extra feestelijk te
maken gaan we onze nieuwe tosti-ijzers inwijden
tijdens de lunch. Wilt u uw kind brood met kaas
meegeven? Een kadootje meenemen mag; wij
ontvangen graag pakketjes voor de voedselbank!
Werken aan wat werkt
We werken al een tijdje met de methodiek
Werken aan wat werkt en willen heel graag de
voorlopige ervaringen met u delen. Hierop zijn we
ons aan het bezinnen. Dit traject zal ook komend
schooljaar door gaan lopen. In een volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 16 juni

We wensen iedereen fijne
Hemelvaartsdagen
en graag tot maandag 29 mei
Let op: de volgende vakantie is van
5 t/m 9 juni
De leerlingen zijn dan de hele week
vrij
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