Nieuwsbrief
16 juni 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
Week 26: 26 t/m 30 juni 2017
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18

Vertrek juf Saskia
Ruim vier jaar werk ik met veel plezier op CBS De
Vaart.
Maar omdat mijn werkweek uit vijf dagen bestaat,
wordt mijn baan op de Vaart altijd gecombineerd
met directiewerk op één of twee andere scholen.
Het werken in deze combinaties gaf mij meestal
veel energie en bracht mij ook veel ervaring. Toch
heb ik onlangs bij het bestuur aangegeven dat ik
op zoek wil naar een werkplek op een grotere
school waar ik alle dagen als directeur aan het
werk kan.
Dat is gelukt; met ingang van 1 augustus ga ik
beginnen op een andere COG school namelijk De
Scharmhof in Assen.
Dat betekent dat ik aan het einde van dit
schooljaar afscheid ga nemen op De Vaart.
Over het hoe en wanneer zult u zo spoedig
mogelijk geïnformeerd worden.
Invulling directievacature
Voor de invulling van de directievacature heeft het
team samen met de MR een wensenlijst
opgesteld. Afgelopen week is de vacature binnen
COGDrenthe verspreid. Er is een commissie
samengesteld die zich bezig gaat houden met de
invulling van de vacature. Begin juli zijn de
gesprekken gepland. Als alles naar wens verloopt,
kunnen we voor de zomervakantie de nieuwe
directeur aan u voorstellen.

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:

Iets wat ikzelf niet leuk vind, doe ik ook
niet bij een ander

Excellente scholen
Volgende week wordt ons tweejarig traject Op
weg naar Excellentie in Drenthe afgesloten. De
afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan
Eigenaarschap voor leerlingen, leerkrachten,
ouders (misschien heeft u er iets van gemerkt )
en directie.
In het voorjaar is er een visitatie geweest. Deze
had u nog van ons te goed en treft u in de
bijlage. Een papieren versie van dit visitatieverslag
is op school verkrijgbaar.
In het verslag leest u onze sterke punten én onze
verbeterpunten (volgens de visitatiecommissie).
Deze punten nemen we uiteraard mee bij het
opstellen van ons nieuwe jaarplan.
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Peutermeespeelochtend
Op woensdag 12 juli is er weer een
peutermeespeelochtend in de klas van juf Inge.
De meespeelochtend begint om 08.45 uur en
duurt tot 10.30 uur.
Voor de ouders is er ondertussen koffie/thee en
info.
Kent u een gezin met een peuter?
Maak hen attent op onze meespeelochtend!
Werken aan wat werkt
We werken al een poosje met de didactiek van
Werken aan wat werkt. (Waww)
Dat bevalt ons en de leerlingen heel goed. Bij
Waww werken we op alle gebieden aan positief
gedrag. En dat heeft duidelijk gevolgen. Het
aantal incidenten is gedaald tot bijna 0 en de
leerhouding in de groepen schiet omhoog.
Door deze goede resultaten hebben we besloten
om ook volgend schooljaar met de didactiek van
Waww door te gaan. De beloofde ouderavond
wordt daarmee naar het volgende schooljaar
gezet. Wel willen we u vragen om als
tussenevaluatie een vragenlijst in te vullen. Een
papieren versie kunt u volgende week
verwachten. Wilt u deze dan voor 29 juni weer
ingevuld retour doen naar school?
Citotoetsen
De komende twee weken worden er in de
groepen 3 t/m 7 weer de Citotoetsen afgenomen.
Deze toetsen worden elk schooljaar afgenomen in
januari en juni. Hiermee houden we de voortgang
van de kinderen bij op de verschillende gebieden.
De scores op de Citotoetsen worden altijd met u
besproken tijdens de tienminutengesprekken en
zijn een onderdeel van ons rapport. Waar de
methodes en methodetoetsen voor elke school
verschillend zijn, worden de Citotoetsen langs een
landelijke norm gelegd. De scores op de
Citotoetsen geven dus een beeld van waar ‘onze
kinderen’ staan in verhouding tot andere
kinderen/scholen in Nederland. Ondanks dat we
de Citotoetsen niet als doel op zich van ons
onderwijs zien, weten we wel dat de scores van
belang zijn in het hedendaagse onderwijs. We
zien de rust in de klas tijdens het maken van de
toetsen graag zo min mogelijk verstoord worden.
Daarnaast is het fijn als de kinderen tijdens de
weken waarin de Cito’s worden afgenomen goed
uitgerust zijn.

Staking in het onderwijs
Gaan de leerkrachten van CBS De Vaart ook
een uur staken op dinsdag 27 juni?
Ja, ook wij doen hieraan mee! Bij deze
nieuwsbrief vindt u een brief met meer
achtergrondinformatie en uitleg over deze
prikactie. Ook willen we u vragen de petitie te
ondertekenen op www.pofront.nl
Voor 27 juni betekent dit dat de school een uur
later opengaat en de kinderen dus ook pas een
uur later de klas in kunnen.
Mocht u hierdoor in de problemen komen met
opvang, dan vragen wij u vriendelijk dit zo veel
mogelijk onderling te regelen. Lukt dit echt niet,
dan kunt u zich wenden tot de directie.
Overigens: de medewerkers van onze
kinderopvang staken niet.
Tienminutengesprekken
Op maandag 10 juli staan de
tienminutengesprekken weer gepland. Houdt u
daar even rekening mee in uw agenda? Een
uitnodiging volgt begin juli.
Luizencontrole
Tijdens de afgelopen luizencontrole
werden er slechts bij één leerling
neten gevonden. En dat vinden we
heel fijn.
Voor de zomervakantie is er nog 1x een
luizencontrole.
We danken de ouders van ons kriebelteam voor
hun onvermoeide inzet!
‘Mijn school’ app
Heeft u de app van ‘Mijn school’ al op
uw telefoon? Dat kan heel gemakkelijk
door de stappen hieronder te volgen:
Stap 1: Download de app. De app is te vinden in
de Google Play store onder mijnschool. en in de
Apple store onder mijnschool.nl
Stap 2: Geef de app toestemming tot de camera
op uw mobiel.
Stap 3: Ga op een ander apparaat naar het
ouderportaal van de school en log in op uw
account. Ga naar ‘Mijn account’ en vervolgens
naar tabblad ‘App’. Hier ziet u de Qr-code die u zo
nodig heeft.
Stap 4: Open de app op de telefoon en scan nu
de getoonde Qr-code op het tabblad App in het
portaal. De app koppelt nu met uw account. Na
de melding ‘Koppeling geslaagd’ komt u
automatisch op het ouderportaal van De Vaart.
Zo heeft u direct toegang tot onze foto’s en
andere nieuwtjes.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal
verschijnen op vrijdag 30 juni.
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