Nieuwsbrief
30 september 2016

Welkom
Vanaf komende week
zult u twee Pabostagiaires op onze
school zien rond lopen.
Het zijn Martijn de
Vries en Eva Bakker.
Martijn doet de TOP-opleiding in Assen en is een
tweedejaars student, Eva is net begonnen met de
reguliere Pabo en volgt deze bij de Stenden in
Groningen.
Zij zullen in verschillende groepen gaan
stagelopen en stellen zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voor.
Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20
Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

Verkeersweek
Afgelopen week hielden
we onze verkeersweek.
Een beetje kleinschaliger
dan vorig schooljaar
maar mooi was het wel!
Maandag zijn we gestart we met een versierde
fietsen tocht rond de school. Wat was het leuk om
al deze versierde fietsen te zien! Wat ook opviel
was dat veel kinderen hun fiets versierd hadden;
een prachtig gezicht. In de groepen is afgelopen
week gewerkt over verkeersveiligheid en je eigen
fiets, in de ene groep wat meer dan in een andere
groep. We sloten de verkeersweek vandaag af
met de jaarlijkse fietsencontrole. Dit keer werden
onze verkeersouders geassisteerd door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Mooi
om te zien en te merken dat zoveel kinderen hun
fiets in orde hebben, zeker nu het weer eerder
donker wordt.

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 weken staat onze tweede hoofdregel
centraal:

Ik ben aardig en eerlijk
Excellente scholen
Komende dinsdagmiddag heeft het team van de
Vaart weer een studiemiddag in het kader van het
traject Excellentie in Drenthe. Ook dit keer gaat
het over Eigenaarschap maar nu staat de rol van
de leerling centraal;
Hoe zorgen we er voor dat leerlingen (nog meer)
eigenaar worden van hun eigen leerproces en hoe
zorgen we voor een goede reflectie op hun eigen
werk? We hopen dat we hier als team veel van
opsteken om in te zetten in de eigen praktijk.
De studiemiddag is na schooltijd.

Kinderopvang
Afgelopen week kregen alle gezinnen een brief
mee naar huis om de belangstelling te peilen voor
onze Kinderopvang. Heeft u belangstelling en het
bijbehorende formulier nog niet ingevuld? Gauw
doen!
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Dierendag
Dinsdag is het weer 4 oktober en dat betekent
Dierendag, ook op de Vaart.
Van 08.30 tot 09.30 uur mag je huisdier weer
mee naar school.
Graag van te voren overleggen met de leerkracht
zodat bekend is welke dieren er komen. Je mag
dan van alles over je huisdier vertellen of laten
zien. Om 09.30 uur gaan alle dieren weer naar
huis want dan beginnen de gewone lessen weer.
Kinderboekenweek
Maandag 3 oktober start op onze
school de Kinderboekenweek. We
beginnen dan met een
maandopening op de Trabune.
Het thema van de
kinderboekenweek is ‘Voor altijd jong’.
We sluiten de Kinderboekenweek af met een
tentoonstelling op vrijdag 14 oktober. Vanaf
13.30 uur mogen ouders en belangstellenden de
school in komen om te kijken en te ontdekken wat
we allemaal gedaan hebben. Aansluitend mogen
de leerlingen met hun ouders naar huis en gaat
de vakantie beginnen!

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit Tycho
& Tycho, Jurrian en Stef.
Deze jongens vormen samen de leerlingenraad en
overleggen samen met juf Saskia wat er allemaal
beter kan in de school. Heb jij een goed idee?
Breng het dan in in de klassenvergadering zodat
het besproken kan worden in de leerlingenraad.
Koffieochtend
Vrijdag 23 september was er
een Koffie en Klusochtend.
Fijn dat er een aantal ouders
aanwezig waren!
Er waren niet zoveel klussen
maar er werd wel actief meegedacht in het
zichtbaar maken van onze schoolregels. Hartelijk
dank daarvoor!
De volgende Koffieochtend is 25 november.

Open Ochtend
Op woensdag 12 oktober is het weer de Open
Ochtend van alle scholen van COG Drenthe.
In Hoogersmilde hebben we dan altijd samen met
de Pieter van Thuylschool een Open Ochtend.
Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een
nieuwe school? Maak ze attent op onze open
Ochtend.
Ook ouders, opa's, oma's en andere
belangstellenden zijn die morgen van harte
welkom tussen 08.30 en 12.00 uur.
Deco ouders
Onze deco ouders hebben weer een knappe
prestatie geleverd; de school is weer versierd in
herfstsferen.
Het ziet er heel mooi uit! Deco ouders, hartelijk
dank en ook veel dank voor de familie Boerma die
de pompoenen weer beschikbaar stelde. Fijn dat
dat kan!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 14 oktober.

Van buiten
In de bijlage een uitnodiging voor de jeugd van
10 jaar en ouder om mee te doen met de
Obstakel Run. De posters hangen in de school.
Heb je zin en interesse? Geef je snel op, het kan
nog t/m maandag 3 oktober.
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