Nieuwsbrief
22 maart 2018

Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen de
komende week over?
Week 13: 26-03-2018 t /m 30-03-2018
Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52 15:1-15 en 16:1-8
Week 14: 03-04 t/m 06-04-2018
Ik luister
1 Samuel 1 en 1 Samuel 2:1-26

Voor in de agenda:
Activiteit:
Voor:

Datum:

Grote Rekendag

Alle groepen

28 maart

High tea party

Alle groepen

28 maart

Paasfeest

Alle groepen

29 maart

Audit

school

3 april

Open dag

Kindcentrum

4 april

Schoolkerkdienst

Alle groepen
met ouders en
opa’s en oma’s
Ouders 1 t/m 8

8 april

Koningsspelen

CKC De Vaart op koers!

Om met elkaar op koers te blijven, hebben we
Vaar(t)regels.
Op de Vaart hebben we drie basisregels
afgesproken. Deze basisregels zijn onze
‘kapstokken’ waaraan we alle andere regels zullen
‘ophangen’.
Wat zijn de basisregels?
 ik accepteer en respecteer een ander
 ik ben aardig en eerlijk
 ik ben zuinig op spullen van mijzelf

of van een ander

Dit zijn regels die betrekking hebben op
gedragsverwachtingen. Hieraan besteden we
iedere twee weken in alle groepen aandacht aan.
De komende twee weken staat deze regel
centraal:



Ik laat een ander in zijn/haar
waarde



We ruimen met z’n allen alles op

20 april

Audit 3 april
Op 3 april komt er op onze school een soort voorinspectie (audit). Het auditteam bestaat uit een
aantal collega-directeuren, dit zijn geschoolde en
ervaren auditoren. Zij gaan in een team van twee
of drie personen naar een school, waar ze één
dag lang onderzoek doen. De auditoren
observeren lessen, voeren gesprekken met
leerkrachten en analyseren de schooldocumenten.
Na afloop van de interne audit wordt er een
adviesrapport opgesteld. In dit rapport staan de
bevindingen van onze auditoren en bovendien
welke aanbevelingen worden gedaan.
We houden u op de hoogte.
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Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart is er voor alle leerlingen
van de Vaart de grote Rekendag. Om de grote
Grote Rekendag tot een succes te maken zijn nog
op zoek naar verschillende dozen, bijv.
verhuisdozen, schoenendozen en/of
verpakkingsmateriaal. Heeft u nog dozen thuis?
Wij kunnen ze goed gebruiken. U kunt de dozen
inleveren bij de leerkracht.
Gymkleding
Dinsdag en donderdag hebben de leerlingen van
groep 3 t/m 5 gymles. Groep 6 t/m 8 heeft
daarnaast op ook op vrijdag gymnastiek. 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

Natuurlijk kunt u dat ook doen bij de juf of
meester van uw kind

Deco
Onlangs is onze school weer mooi in de
lentesferen gezet. Alle winterattributen zijn
opgeruimd en de lente kan beginnen! Ouders van
het decoteam: weer heel hartelijk bedankt!

Koningsspelen

Wij zoeken voor de koningsspelen op 22 april nog
twee ouders die die dag een groepje kinderen (5
t/m 8) wil begeleiden.
Heeft u hiervoor belangstelling, dan graag z.s.m.
doorgeven aan Tjisse van der Heide.
Ook voor groep 1 t/m 4 zijn we op zoek naar
ouders die willen helpen en die willen rijden. We
weten nog niet precies wat we gaan doen, maar
het wordt vast erg gezellig!! Hiervoor kunt u zich
opgeven bij juf Sanne of juf Inge.

Peutermeespeelochtend
Woensdag 11 april is er weer een
peutermeespeelochtend in de klas van juf Inge.
De volgende meespeelochtend is gepland op 8
maart. De meespeelochtenden beginnen om
08.45 uur en duren tot 10.30 uur.
Kent u een gezin met een peuter?
Maak hen attent op onze meespeelochtenden.

Pasen
Op donderdag 29 maart
vieren wij het Paasfeest.
Tijdens de viering op de
trabune wordt het
Paasverhaal vanuit de
Bijbel verteld. Aan het
eind van de ochtend gaan
de kinderen samen
lunchen. Uw kind krijgt hiervoor vrijdag 23 maart
een briefje mee.
Na de lunch gaat de hele school naar het bos om
eieren te zoeken. De groepen 1 tot en met 4
worden met auto’s vervoerd. Hiervoor zijn we op
zoek naar ouders, opa’s en oma’s die mee kunnen
rijden. Kunt u meerijden, dan graag opgeven op
het inschrijfformulier naast het prikbord.
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Aanmelden groep 1
Graag verwelkomen we nieuwe leerlingen in
groep 1. Dus mocht uw peuter dit jaar (in 2018) 4
jaar worden, dan kunt u bij de directie een
aanmeldingsformulier verkrijgen.
Open dag
Woensdag 4 april is er een Open Dag.

Gedurende de hele Open Dag is het mogelijk om
een rondleiding door de school en peuteropvang
te krijgen door leerlingen en door de directeur
Marike Vast.
 Vanaf 8:30 – 9:00 uur eerste rondleiding
in alle groepen en peuteropvang
 Van 9:00- 9:30 uur gymnastiek bij groep
1/2 in het kleutergymlokaal in school
 Van 9:30-10:00 uur een bovenbouw
leerling leest voor
 10:00-10:30 uur er is koffie/thee en
limonade met wat lekkers
 11:00-11:30 uur knutselen met groep 1/2
 12:30-13:00 uur spelen met groep 1/2
 13:00-13:30 uur buitenspelen bij groep
1/2
Kent u ouders met peuters? Maak hen attent op onze
open dag!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal
verschijnen op donderdag
5 april.
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