Nieuwsbrief
14 oktober 2016

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58

Studiereis juf Inge
Juf Inge gebruikt de
herfstvakantie wel heel
nuttig….
Zij heeft namelijk een
subsidie aangevraagd voor een Teacherstraining
in Canterbury, Engeland.
De Teacherstraining bestaat uit een talencursus
voor leerkrachten en is van maandag t/m vrijdag.
Daarvoor en daarna zal zij nog vakantie vieren in
Engeland.
We zijn benieuwd; de kleuters zullen binnenkort
vast en zeker Engels spreken.
We wensen juf Inge veel succes en plezier!

Oudertevredenheidscijfers
In mei hielden alle COG Drenthe scholen een
oudertevredenheidsonderzoek. De resultaten
hebben we gepresenteerd op onze
informatieavond. We zijn erg blij dat we van u als
ouders maar liefst een 8,22 kregen. Dat is een
bijzonder hoog cijfer. Het landelijk gemiddelde is
7,57. Daarmee scoort onze school maar liefst 0,65
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Tijdens de informatieavond werden de uitkomsten
toegelicht en werden er samenvattingen
uitgedeeld. Gemist? Klik hier voor de
samenvatting.
Het hele rapport lezen? Dat kan. Graag melden bij
de directie.

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 ben zuinig op de spullen van mijzelf of
van een ander
Fietsencontrole
Vrijdag 30 september was er
weer de jaarlijkse
fietskeuring voor de scholen
van De Grift. Met een team van 8 vrijwilligers
kwam Veilig Verkeer Nederland de fietsen keuren.
De fietsen werden op verschillende onderdelen
gecontroleerd. Deze zijn terug te lezen op de
kaartjes die zijn ingevuld tijdens de controle.
In totaal zijn 106 fietsen gecontroleerd, daarvan
zijn 74 fietsen goedgekeurd, fantastisch! De
fietsen van de groepen 1 tot en met 4 zijn
gecontroleerd als zijnde een 'dagfiets'. De
verlichting wordt in zo'n geval niet meegerekend,
de kinderen op deze leeftijd fietsen meestal niet
alleen in het donker, vandaar.
Opvallend was ook dat veel fietsen van de
kinderen in de hogere groepen niet goed zijn. In
veel gevallen gaat het om bellen, reflectie en
verlichting. Een aantal fietsen had slechte
remmen, banden, zelfs losse wielen. Sommige
fietsen konden direct gerepareerd en alsnog
goedgekeurd worden. Meerdere fietsen zijn door
de VVN-controleurs bestempeld als crossfiets
(MTB). Dit zijn fietsen die niet geschikt zijn als
'wegfiets', dus ook niet voor het naar school
fietsen. De kinderen die een crossfiets hebben,
hebben hier uitleg over gekregen.
De fietsen die nog niet goed waren kunnen nog
goedgekeurd worden als alles is hersteld, door
Ingrid Dekker of Miranda Veenstra. Uiteraard
krijgen de kinderen dan alsnog een OK-sticker.
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Van buiten
Waslijst
Fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven om
af en toe te wassen voor de school. Inmiddels is
de lijst gemaakt en verspreid onder de opgegeven
ouders. Wel opgegeven en geen lijst gekregen?
Meld u even bij de directie.

Doekoeactie
Dit najaar kunnen er ook weer punten voor de
school gespaard worden bij de COOP in
Hoogersmilde. Misschien heb je de buizen al zien
staan. Van het hier gespaarde geld kan er weer
sport- en spelmateriaal aangeschaft worden voor
de gymzaal en het schoolplein.
De actie loopt tot 12 november. Doe jij ook mee?
Alvast hartelijk dank voor de gespaarde punten!
Kleindierenshow
Vrijdag 28 oktober gaan we met alle groepen van
De Vaart naar de Midden-Drenthe Show in Beilen.
Dit is een Kleindierenshow met kippen, konijnen,
eenden etc. De kinderen krijgen hier ’s morgens
een rondleiding en kunnen een speurtocht maken.
Om hier naar toe te kunnen zijn wij op zoek naar
ouders die het leuk vinden om mee te gaan en te
willen rijden.
U kunt zich opgeven op de lijst die bij groep 3/4
op de deur hangt.
Vertrek om 9.45 uur, we zijn rond 12.00uur weer
terug.
We hopen op genoeg ouders zodat dit uitstapje
door kan gaan.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 4 november.

Open boerderijdag in Zwiggelte
De firma Brink in Zwiggelte houdt op 5 november
een open dag voor jong en oud.
Interesse? Meer informatie op de flyer in de
bijlage.

Theaterlessen
In de bijlage een flyer van Cultureel Centrum
Muzentuin Beilen voor de theater try out voor
kinderen van 9-13 jaar.
Al sinds vorig seizoen is bij ons de theater club
actief. Voor aanvang van het vorig seizoen
hebben wij flyers uitgedeeld op verschillende
scholen, wat heeft geresulteerd in een leuke
groep kinderen die een periode de theater club
hebben gevormd binnen de Muzentuin.
Dit seizoen starten we een nieuwe groep en
kinderen kunnen zich opgeven voor een try out.
Even 4 lessen proberen of je theater leuk vindt
en kennis maken met het vak theater.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 15 t/m 23 oktober.
Maandag 24 oktober gaat de school weer
beginnen.

Fijne vakantie allemaal!
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