Nieuwsbrief
4 november 2016

We zeggen dag…..
We zeggen dag tegen Niels
Wierda die vorige week
afscheid heeft genomen van
groep 1/2 en van de school.
Niels gaat verder op de
Trampoline in Assen. We
wensen hem daar veel succes en plezier!
Met het vertrek van Niels nemen we ook afscheid
van juf Rianne. Juf Rianne was er onder andere
voor de begeleiding van Niels. Deze week is juf
Rianne begonnen op de Leonardo-afdeling in
Assen.
We wensen juf Rianne daar een hele fijne tijd.
Dank voor alles wat je voor onze school deed!
We gaan ook dag zeggen tegen Emma van Keulen
(groep 2). Emma gaat verhuizen naar Assen en is
11 november voor het laatst bij ons op school.
Emma, fijn dat jij bij ons op school zat; We
wensen je heel veel plezier op je nieuwe school!
Welkom
Deze week mochten
we ook twee nieuwe
leerlingen welkom
heten, Aya en Omar
Abo Saeed.
Aya en Omar zijn met hun moeder en zusje uit
Syrië gekomen en na een verblijf op de locatie
Oranje hebben zij een huis gekregen in
Hoogersmilde. We heten hen van harte welkom
en wensen hen een hele fijne tijd op onze school
en in Hoogersmilde!
Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 45: 7 t/m 11 november 2016
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17
Week 46: 14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

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.
Onze Vaar(t)regels hangen nu ook zichtbaar in de
school; in de gang tussen het leerplein en de
achterdeur hangt een mooi raam met hierop onze
regels.
Neem maar eens een kijkje!
Luca ziekenhuis
Afgelopen dinsdag is Luca Lunshof (groep 2) aan
zijn heup geopereerd in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. De operatie is goed
gegaan. Luca is aan het oefenen om in een
rolstoel te zitten. Voorlopig ligt hij plat, hij tekent
veel en is blij met alle aandacht die hij krijgt.
Luca verblijft waarschijnlijk nog tot midden
volgende week in Utrecht en mag daarna naar
huis.
Voor wie een kaartje wil sturen: Luca Lunshof,
Vaartweg 141B, 9423RK Hoogersmilde
Kleindierenshow
Vorige week
vrijdag gingen we
met de hele school
naar de
Kleindierenshow in
de manege in Beilen.
Er was genoeg te zien voor iedereen. De leden
van de kleindierenvereniging Midden Drenthe
hadden rond de 800 dieren tentoongesteld.
De leerlingen keken hun ogen uit bij zoveel
konijnen, kippen en water- en siervogels.
Voor de oudere leerlingen was er een uitleg,
rondleiding en een speurtocht. Voor alle leerlingen
was er voldoende gelegenheid om te leren over
de dieren of te knuffelen met de kuikens.
We willen de ouders die ons die morgen geholpen
hebben heel hartelijk bedanken!
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Peutermeespeelochtend
Ook dit schooljaar zijn er weer de
peutermeespeelochtenden.
Dit jaar zijn die gepland elke 2e
woensdagmorgen van de maand
van 08.45 tot 10.15 uur.
Peuters mogen dan meespelen in de kleutergroep
bij juf Inge.
Kent u ouders met kleine kinderen? Maak hen
attent op onze peutermeespeelochtenden:
9 November
14 December
11 Januari
8 Februari
8 Maart
12 April
10 Mei
14 Juni
12 Juli
Sint Maarten
Donderdag 10
november houden
wij weer onze
jaarlijkse
lampionnenshow.
U bent van harte welkom tussen 18.30 en 19.30
uur om samen met uw kind(eren) te komen kijken
in MFA De Grift. Wilt u uw kind(eren) daarom een
lampionstokje (naam erop) meegeven aan het
begin van de week?
Aan het einde van de avond mag de lampion mee
naar huis of vrijdag 11 november. Ook oma’s,
opa’s, buren en andere belangstellenden zijn die
avond van harte welkom. Net als andere jaren is
er een route door het gebouw.
Wel hebben we een dringend verzoek: houdt u
uw kinderen bij u?
Helaas hebben we gemerkt dat een aantal
kinderen na een rondgang door het gebouw graag
wil rondrennen; Kinderen die willen rondrennen
kunnen dat buiten doen. Beslist niet binnen! Wilt
u dit ook thuis van te voren met uw kind(eren)
bespreken? Alvast bedankt!
Peuternieuws
De peutergroep draait alweer een aardig poosje.
In de bijlage treft u nieuws over de peuteropvang
en stellen de medewerkers van de peuteropvang
zich voor. De ouders van de peuters hebben
inmiddels deze nieuwsbrief via de mail ontvangen.

Afscheid Ger de Vos
Onze bestuurder de heer Ger de Vos gaat met
pensioen. Op woensdag 23 november is er een
afscheidsreceptie voor hem. De kaart hiervoor
hangt op het whiteboard in de hal.
Ger de Vos heeft aan het begin gestaan van de
Christelijke Onderwijsgroep Drenthe en heeft zich
altijd hard gemaakt voor goed, gedegen en
toonaangevend onderwijs.
Ook onze school zal vertegenwoordigd zijn tijdens
het afscheid. Wilt u Ger persoonlijk het beste
wensen? Dan kunt u een kaart sturen naar COG
Drenthe, Postbus 167, 9400 AD Assen, ter
attentie van de heer G. de Vos.
Bloembollenactie
De ouderraad kreeg
kortgeleden een aanbod om
bloembollen te verkopen.
Na een intensief beraad is
besloten dat te doen hoewel
er nog twee acties op stapel
staan.
De bloembollen moesten in korte tijd ingepakt en
verkocht worden en dit is een succes gebleken.
We willen alle verkopers en verkoopsters hartelijk
danken want hier gaan we voor de school mooie
dingen voor aanschaffen. Wordt vervolgd.
Gordelcontrole
Afgelopen maandag was er weer een
gordelcontrole. Dit was een onaangekondigde
controle die twee keer kort na elkaar gehouden is.
De eerste keer was op donderdag 13 oktober.
Fijn om te horen dat eigenlijk iedereen de gordel
omheeft. Alle kinderen die in een auto vervoerd
werden, zaten in de gordels. Goed zo!
Een ouder heeft nog wat hulp nodig: ook bij
kleine ritjes is een gordel verplicht.
Autogordels? Altijd!
Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar ontving u een
jaarkalender. Daar kan nu de Schoolkerkdienst
aan toegevoegd worden; op zondag 5 maart
hopen we onze jaarlijkse schoolkerkdienst te
vieren. Wilt u deze datum alvast noteren?
Hartelijk dank.
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Schoenmaatjes
Vandaag kregen alle
leerlingen een folder mee
voor Schoenmaatjes. Deze
actie houdt in dat
kinderen in Nederland een
schoenendoos vullen voor
kinderen in
ontwikkelingslanden. De
schoenendoos mag gevuld worden met
schoolspullen, klein speelgoed of toiletartikelen. U
leest hier meer over in de folder.
De actie Schoenmaatjes houden wij elke twee
jaar.
Heeft u geen schoenendoos thuis? Vraag de
leerkracht hier naar. Op school hebben we een
aantal dozen gekregen ter ondersteuning van de
actie. De doos mag thuis versierd worden.
Bij de folder zit ook een machtigingsbewijs. Om
de doos te versturen is namelijk €6,- nodig. We
vinden het fijn als u hierin kunt bijdragen maar
ook als het niet lukt, mag uw kind een
schoenendoos inleveren. Vorige keer heeft de
diaconie van Hoogersmilde ons geholpen met de
verzendkosten, we hopen dat zij ook dit jaar ons
hier in willen ondersteunen.
Om de doos te vullen is nog even tijd: de gevulde
dozen dienen 25 november op school te zijn.
Luizencontrole
Afgelopen maandag was er weer een
luizencontrole. De ouders van ons
kriebelteam hebben alle hoofden
gezien en we zijn heel blij te kunnen
melden dat er geen luizen te vinden waren. Wel
trof het kriebelteam een aantal dode neten.
Blijf ook zelf goed controleren!
Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden
voorwerpen puilt uit. Iemand
moet die spullen toch missen??
Neemt u de komende twee weken vooral een
kijkje. De gevonden voorwerpen die overblijven
gaan na twee weken weer naar het goede doel.
Jumbospaaractie
De afgelopen periode hield de Jumbo in Smilde
een spaaractie voor de scholen. Dat hebben we
geweten! Wat fijn dat er zoveel mensen voor onze
school spaarden.
Woensdag 9 november wordt de hoogte van het
bedrag per school bekend gemaakt. Hiervoor
gaan wij muziekinstrumenten aanschaffen bij
onze schoolleverancier. We willen iedereen die
hiertoe heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!

Doekoeactie
Ondertussen heeft ook de COOP een actie voor de
scholen gestart. Heb jij die al gezien? Bij de COOP
Meintjes staan de buizen weer klaar. Je ontvangt
een Doekoemunt bij speciale geselecteerde
artikelen. Voor de gespaarde munten mag de
leerlingenraad straks sportspullen uitzoeken om
mee te spelen op het plein.
Thema Afval- Ontdekpad
Het thema van deze maand is
Afval.
Ja, alweer werken wij hierover.
Dat komt omdat het ook het
thema is van ons NMEproject.
Afgelopen maandag was er
een ontdekpad uitgezet voor
de bovenbouwleerlingen.
Daarna werd het ontdekpad omgebouwd voor de
onderbouwleerlingen waarbij een aantal
bovenbouwleerlingen de jongere kinderen
hielpen.
Ook de Kiekkast is gevuld met afval en groep 3/4
is het afval zelfs aan het sparen.
Dammen op school
Op woensdag 30 november is er een damtoernooi
in Beilen voor de jeugd van Midden Drenthe. Net
als vorig jaar komt Jacco Keizer van de club uit
Hooghalen eerst wat lessen geven voor de
liefhebbers.
Dit jaar zijn die lessen na schooltijd op de
volgende donderdagen: 10, 17 en 24 november.
Ze starten om 14.00 uur boven in de keuken en
duren tot 15.00 uur.
De leerlingen in de bovenbouw hebben hier
inmiddels uitleg over gehad. De leerlingen die
meedoen in het schoolteam zijn 30 november om
13.00 uur vrij om te vertrekken naar het toernooi
in Beilen. Vervoer graag onderling regelen. Meer
info in de flyer in de bijlage.
Tienminutengesprekken
Maandag 21 november zijn
de eerste tienminutengesprekken. We starten dan
om half 5. Binnenkort
ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Mocht het
tijdstip u niet passen, dan kunt u gerust onderling
ruilen. Wel graag doorgeven aan de leerkracht.
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 verwachten
we op de tienminutengesprekken.
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Oudercafé
Het volgende oudercafé staat
gepland op vrijdag 23
november. De ontmoeting
staat dan centraal. U kunt
lekker koffie/thee drinken en
uw vragen stellen over ons
onderwijs maar ook onderling
gedachten, ideeën en tips
uitwisselen.
We hopen weer op een flinke belangstelling.
De koffie/thee staat klaar om 08.30 uur.
Ook is er COGbreed een oudercafé: “Speel je
groot.”
De avond is bedoeld voor ouders van jonge
kinderen en wordt gehouden op dinsdag 22
november van 20.15 tot 21.30 uur in de
Klosstertuin te Assen.
Meer info treft u in de bijlage.
Oproep nieuwe OPR-leden SWV 22.01 –
passend onderwijs
De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons
samenwerkingsverband is op zoek naar nieuwe
leden. Onderstaande link betreft de nieuwsbrief
met daarin de oproep voor nieuwe leden:
nieuwsbrief.
Gevraagd wordt:
- Een leerkracht SBO
- Een ouder SBO
- Een ouder SO
- Twee ouders regulier onderwijs
Iets voor u? De OPR is te vergelijken met een
medezeggenschapsraad. U kunt meedenken in
een groter verband en hoeft geen lid te zijn van
de MR op schoolniveau. Kandidaat stellen moet
voor 15 november 2016.

Volgende
nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 18 november.

de gemeente komen aan de beurt tijdens de
actie, ook de school van uw kind. Met de actie wil
het JOGG-team de kinderen stimuleren om meer
te bewegen en om de zwemvaardigheid en het
vrij zwemmen te stimuleren. De kinderen zullen in
de desbetreffende week een kortingskaartje
meekrijgen naar huis en mogen die week met
korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk
kinderen gebruik maken van dit leuke aanbod.
Het zal natuurlijk leuk zijn als uw kind met
vriendjes en vriendinnetjes een leuke middag gaat
zwemmen! (Let op! Kinderen, die niet in het

bezit zijn van een zwemdiploma zijn
verplicht om met volwassen begeleiding
naar het zwembad toe te komen.
Begeleiding mag ook met 50% korting naar
binnen, 1 begeleider per kind).

De week waarin, De Vaart, de school van uw
kind, School van de Week zal zijn is: WEEK3
Veilig Verkeer Nederland
In het najaar is het overdag minder lang licht. Tijd
om het belang van goede fietsverlichting onder de
aandacht te brengen.
Voor de Sint Maarten actie vraagt u
buurtbewoners op een ludieke manier aandacht
om een goede verlichting te voeren.
Alle kinderen krijgen twee fietslampjes, een witte
en een rode. De witte kan in de lampion
gehangen worden en de rode kan op de rug aan
de jas gespeld worden. Op de fiets mag het niet,
maar tijdens deze actie kunnen de kinderen de
lampjes laten knipperen.
Bij het zingen delen de kinderen een ansichtkaart
uit waarmee ze de bewoners vragen goed op hun
verlichting te letten. En de lampjes mogen ze
natuurlijk zelf houden! Elke kind krijgt 5 kaarten,
1 om zelf te houden en 4 om uit te delen.
(NB op het moment van verschijnen van deze
nieuwsbrief zijn de lampjes nog niet aangekomen.
We hopen dat ze op tijd zijn om aan de kinderen
uit te delen voordat het Sint Maarten is)

Van buiten

JOGG-actie ‘School van de Week’
Vanaf week 47 organiseert Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School
van de Week’. Elke week wordt er een basisschool
verkozen tot ‘School van de Week’. Alle leerlingen
van deze basisschool kunnen in de desbetreffende
week met 50% korting zwemmen bij de
zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de
woensdag of zaterdagmiddag. Alle basisscholen in
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