Nieuwsbrief
16 september 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Informatieavond
Aankomende maandag 19
september is weer onze
jaarlijkse informatie
avond. Naast de
gebruikelijke digitale
verslagen van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad is er ook informatie in de
klassen over ons onderwijs. De leerkrachten
hebben weer tal van leuke foto's en filmpjes over
uw kind(eren) klaar staan. Komt is ook?
De inloop voor koffie/thee is om 19.00 uur, de
avond start om 19.15 uur en is rond 21.00 uur
weer afgelopen.
We hopen u allemaal te kunnen begroeten!
Koffie en klus
Vrijdag 22 september is er weer
een Koffie & Klusmorgen.
Natuurlijk om koffie te drinken,
elkaar te ontmoeten en bij te
kletsen over de lange zomervakantie. Maar ook
om wat klussen op te pakken. Naast handige
handen in de kleutergroep die de huishoek onder
handen willen nemen, zijn er een aantal reguliere
klussen en zoeken we voor die morgen ook nog
wat creatieve talenten.
Dit jaar willen we onze Vaar(t)regels zichtbaar
maken in de hal van onze school. Hiervoor roepen
we de hulp in van handige ouders met creatieve
ideeën. Alleen ideeën maar niet zo handig? Ook u
bent van harte welkom!

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 komende twee weken staat de eerste
hoofdregel centraal:

Ik accepteer en respecteer een ander
Verkeersweek
Op maandag 26 september
start de verkeersweek. De
verkeersweek houden we
samen met de Pieter van
Thuylschool.
In het weekend mag je je fiets versieren want
maandagmorgen houden we een versierde fietsen
optocht door het dorp. De hele week besteden we
extra aandacht aan verkeer. Vrijdag sluiten we af
met de jaarlijkse fietsencontrole dus zorg dat je
fiets dan picobello in orde is!
Oktobermaand
Kindermaand
Afgelopen week
kregen alle
leerlingen een
kleurig boekje
mee met als titel
Oktobermaand Kindermaand. In dit boekje staan
tal van culturele activiteiten voor kinderen tot 12
jaar. Let op: in oktober zijn deze activiteiten bijna
allemaal gratis.
Leuk om je eigen grenzen eens te verleggen.
Van harte aanbevolen!
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Thema Groene Voetstappen
Deze maand werken wij over
het Thema Groene
Voetstappen. Met dit thema
willen we leerlingen laten
nadenken over hun eigen
mogelijkheid om
milieubewuster te worden. De leerlingen hebben
een boekje gekregen waarin zij voetstappen
kunnen kleuren als zij op een milieuvriendelijke
manier naar school komen, hun eigen afval
beperken en kiezen voor hergebruik. In de
klassen praten we met de leerlingen over onze
mondiale voetafdruk, afval scheiden en
energieverbruik. Dit thema sluit aan bij het project
Energy Challenge dat vorig jaar in de bovenbouw
is geweest.
Ondertussen groeien de Groene Voetstappen rond
de school. We hopen dat we kunnen bijdragen bij
een schoner milieu en een beter klimaat. Doet u
thuis ook mee?
Wasdienst
In de vorige nieuwsbrief stond
een oproepje voor hulp bij het
wassen. Wat fijn dat al zoveel
ouders zich hebben opgegeven. Zo is iedereen
maar een paar keer per jaar aan de beurt. Als ook
de washulp bij de buurschool duidelijk is, wordt er
een rooster gemaakt. U kunt zich nog opgeven!
Zomerweer
Wat was het toch lekker lang zomer. Elke dag nog
lekker warm weer, je zou bijna denken dat het
nog vakantie was.....
En dat dachten schijnbaar ook een heleboel
kinderen; lekker zorgeloos genieten van het weer
zonder al te veel zorgen om je spullen.
Zo hangen de kapstokken vol met vergeten
jassen. Wilt u als ouder de kapstokken voor of na
schooltijd even checken? Sommige leerlingen
hebben wel drie jassen of vesten op school
hangen. Niet zo handig nu het 's morgens weer
kouder wordt.....
Excursies
De komende
maandagmiddagen zijn er
weer verschillende excursies
voor de groepen 6/7/8
tijdens de lessen Natuur & Techniek.
Maandag 19 september gaan zij met meester
Tjisse en meester Albert naar de Vogelkijkhut in
Oranje. De maandag daarop (26 september)
volgt er een boerderijbezoek bij de familie
Boerma. Dit is een vervolg van een eerder bezoek
in het voorjaar. Neem je fiets dus mee en pas je

kleding op het weer en de activiteit aan. Veel
plezier allemaal!
Schooltuin
De groepen 3/4/5 zijn de komende
maandagmiddagen druk met de tuin op het
dakterras. Net als echte ondernemers doen zij
onderzoek en maken zij plannen voor de invulling
hiervan in het voorjaar. Wij zijn benieuwd!
Op weg naar Excellentie in Drenthe
Ook dit schooljaar vervolgen wij ons traject
Excellentie in Drenthe. Dit doen we samen met 9
andere Drentse scholen. Hiervoor zijn een aantal
studiemiddagen gepland. De eerste was afgelopen
woensdag in onze eigen school. Het thema van de
middag was Eigenaarschap bij leerlingen. Hoe
geven wij onze leerlingen meer inbreng bij de
eigen ontwikkeling? Mooi om hierover samen met
anderen en met eigen team te ontdekken wat we
doen, hoe we het doen en welke kant we hiermee
op willen. In de loop van dit jaar zullen we dit
verder uitwerken.

Samenwerkingsschool in Een
Onze oud-directeur juf Gea Hatzmann werkt al
een aantal jaren met veel plezier op de
Regenboog in Een, ook een COGschool. Vanaf dit
schooljaar is de Regenboog samengegaan met de
openbare school in Een en gaan zij verder als
samenwerkingsschool. In de vakantie zijn de
beide scholen verhuisd naar een splinternieuwe
accommodatie waar zij na de zomervakantie zijn
gestart. Vanmiddag is de officiële opening.
We feliciteren juf Gea en de andere collega's van
harte en wensen hun alle goeds in deze mooie
samenwerkingsschool!
Wespen
Er vlogen wespen in de
gymzaal...
Dankzij snel ingrijpen van
de gemeente is het
beginnende nest opgespoord en verwijderd.
Daarvoor hartelijk dank!
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Jaarkalender
Vorige week ontvingen alle gezinnen een boekje
met daarin de jaarkalender en alle namen &
adressen van het team. Gemist? Op school zijn
nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Jumbo Spaaractie
Onze school doet mee aan de spaaractie van de
Jumbo. Deze actie heet: “Sparen voor je school”.
Tot en met 11 oktober kunt u bij de Jumbo in
Smilde sparen voor spel- en leermateriaal voor
onze school. Tijdens de actieperiode ontvangt
elke klant bij besteding van €10,00 een
schoolpunt. In de winkel en op school staan
bussen waarin u uw punten kunt deponeren. Fijn
dat al zoveel mensen hun punten in onze bussen
stopten!
Peuteropvang
Bij de start van dit schooljaar is de Peuteropvang
gestart. De stichting Peuterspeelzaalwerk Midden
Drenthe (SPMD) is verdwenen. Hiervoor in de
plaats is de Peuteropvang gekomen. Wat is er
eigenlijk veranderd, denkt u misschien?
De Peuteropvang wordt georganiseerd door de
beide schoolbesturen. De dagelijkse leiding is in
handen van de locatieleidster van de Pieter van
Thuylschool en de directrice van de Vaart.
Spannend is dat wel, samen vormgeven. Niet aan
onderwijs maar aan opvang. Een hele nieuwe tak
van sport. Gelukkig zijn er twee ervaren
peuterleidsters: Yvonne Speelman en Leonie
Nijland. De peutergroep draait op dinsdagmorgen
en vrijdagmorgen met 12 peuters. Als er meer
peuters komen, kunnen er meer groepen
gevormd worden, dus zegt het voort!
Naast de peuteropvang is er op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag ook kinderopvang. Ook de
kinderopvang wordt verzorgd door juf Yvonne
Speelman. Als er vraag is naar meer opvang,
kunnen de tijden uitgebreid worden. Meer info
hierover bij Martie Bossewinkel, Saskia Prakken of
bij Yvonne Speelman.

Directie scholing
Dit schooljaar volgen alle directieleden van
COGDrenthe een opleiding tot directeur van een
integraal Kindcentrum. (IKC) De opleidingsdagen
zijn een keer in de maand, op een dinsdag.
Naast deze scholing zijn de directieoverleggen van
onze stichting ook op de dinsdagen. Dat betekent
dat juf Saskia regelmatig op dinsdag afwezig is.
Op maandag, vrijdag en donderdagmiddag is zij
doorgaans aanwezig op de Vaart.
Toestemming publiceren foto’s en film
Jaarlijks vragen wij aan het begin van het
schooljaar alle ouders opnieuw toestemming voor
het publiceren van foto’s en films op verschillende
media en voor publicaties van COGDrenthe voor
onderwijskundige doeleinden. Wilt u uw eerdere
mening (aangegeven op inschrijvingsformulier)
hierover veranderen? Dan graag een reactie naar
juf Saskia.
Gymkleding
Dinsdag- woensdag en vrijdagmiddag hebben de
leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles.
Het komt regelmatig voor dat de
leerlingen geen gymkleding en/of
gymschoenen mee hebben. We
willen u vriendelijk verzoeken uw kind
passende gymkleding en gymschoenen
mee te geven op de gymdagen. Het is
fijn als de gymschoenen geen turnschoentjes zijn
maar schoenen met een harde zool, i.v.m.
balspellen.
Alvast bedankt!
Meester Tjisse en Juf Mirjam
In de bijlage
In de bijlage treft u een data overzicht met de
voorlichtingen van de verschillende scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Van harte aanbevolen voor onze leerlingen in
groep 7/8 en hun ouders/verzorgers.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 30 september
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