Nieuwsbrief
2 december 2016
Voorstellen studenten
Hallo! Ik
ben Eva en
ik loop het
komende
jaar stage
bij jullie op
school. Nu
nog
eventjes in
groep 1-2
en het
laatste half jaar mag ik naar de bovenbouw. Ik
woon in Groningen en ik ga hier ook naar school.
Dit betekent wel dat ik op een stagedag om half
zes al mijn bed uit moet! Ik zit op scouting en ik
geef hier ook leiding aan kinderen tussen de 5 en
7 jaar. Ik kijk erg uit naar komend jaar en hoop
veel te leren.

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:

Als ik iets wil lenen,
vraag ik dat eerst netjes

En meester Martijn, helemaal op rijm;

Ik ben Martijn de Vries, 25 jaar,
Student aan de PABO, maar ik
ben al bijna klaar.
Vanuit ‘t mooie Groningen reis
ik bijna dagelijks heen en weer,
3 Dagen stage, het mag van
mij wel meer.

Damtoernooi

Dit is niet mijn eerste studie, ik heb al meer
gedaan,
Maar als industrieel ontwerper had ik geen zin in
een baan.
Nu sta ik in groep 3 en 4, groep 7 en 8 heb ik net
gehad,
Op deze leuke school met een leuke groep, dit
word ik echt nooit zat!
Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 49: 5 t/m 9 december 2016
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38
Week 50: 12 t/m 16 december 2016
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80

Donna, Ilse, Marjolein, Tycho en Simeon deden
afgelopen woensdag mee met het damtoernooi
voor scholen in Midden Drenthe. Het toernooi
werd gehouden in Beilen. De eerste vier rondes
stonden zij op een tweede plek. Tot ieders
verrassing gingen zij tenslotte eerste prijs naar
huis gingen. Gefeliciteerd, heel goed gedaan!
Nu op naar de provinciale kampioenschappen…
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Het laatste nieuws van
Sinterklaas
Maandag 5 december vieren we
het sinterklaasfeest op school.
De leerlingen mogen vanaf 8.15
uur op school komen. Als de bel
gaat verzamelen alle leerlingen
(ook groep 1/2) buiten bij hun eigen leerkracht.
We zouden de ouders van de leerlingen van groep
1 en 2 willen vragen bij hun kind te blijven totdat
de bel gaat.
Rond 8.30 uur ontvangen we Sint en zijn Pieten
aan de voorkant van de school. Wilt u op 5
december de parkeerplaats vrijhouden? Hier
komen de leerlingen en het vervoer van de Sint
en zijn pieten te staan tijdens de ontvangst van
Sint en zijn Pieten.
Na de ontvangst hebben de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 van beide scholen een
spellencircuit. Ook komen Sint en zijn Pieten bij
deze groepen even in de klas. De groepen 5 t/m 8
vieren elk in hun eigen groep het sinterklaasfeest
met de surprises en de gedichten.
Op 5 december hoeven de leerlingen geen
drinken en fruit mee te nemen, maar wel
eten en drinken voor de lunch.
U bent van harte welkom om bij de ontvangst van
Sinterklaas aanwezig te zijn!
Op 5 december is er voor iedereen gewoon
school tot 14.00 uur. Voor het
middagprogramma mogen de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 gezelschapsspelletjes mee naar
school nemen.
Adventvieringen
In de aanloop
naar Kerst
houden we
Adventsvieringe
n. Advent is de
periode voor de
Kerst, waarin we
wachten op het feest van Licht dat langzaam
dichterbij komt. Als leidraad voor de vieringen
gebruiken we onze godsdienstmethode Kind op
Maandag.
Maandag 12 december is de volgende viering.
Bent u nieuwgierig? U bent van harte welkom om
deze vieringen bij te wonen. We komen bij elkaar
op de Trabune. We beginnen direct om 08.30 en
zijn rond 08.50 uur weer klaar.

Kerststukjes
Op donderdag 15 december gaan we ’s
middags weer kerststukjes maken.

Voor deze middag zoeken we nog mensen die ons
willen helpen. Al verschillende ouders hebben zich
aangemeld maar we zoeken nog wat meer
mensen. In kleine groepen willen we de leerlingen
enkele grondregels bijbrengen van het maken
van kerstbakjes. Dus: bent u
‘bloemschikdeskundige’, ‘expert kerststukjes
maken’ of gewoon een liefhebber van knutselen
met groen? Meld u aan bij juf Inge, juf Marga of
juf Jedidja.
Wat moeten de leerlingen zelf meenemen?
- Een potje met oasis
- Een paar (!) kerstfrutsels voor in het
bakje
We zijn heel blij met het spontane aanbod van
enkele ouders om groen materiaal aan te leveren!
Dat betekent dat de leerlingen dit niet allemaal
zelf hoeven mee te nemen. Alvast hartelijk
bedankt!
Kerst
Ook dit jaar vieren we ons Kerstfeest weer op
school. U bent allen van harte uitgenodigd om dit
samen met ons te vieren.
Reserveer vast in uw agenda: donderdagavond 22
december. We beginnen om 18.45 uur.
Na tijd is er gelegenheid voor koffie, thee, ranja
met wat lekkers erbij. (zie ook de oproep
hieronder)
Oproep
We zoeken ouders die graag iets lekkers willen
bakken voor het treffen na het Kerstfeest. U kunt
zich melden bij juf Inge.
Juf Linda
Met juf Linda gaat het al weer iets beter. Het is
nog steeds niet duidelijk wat zij heeft en zij is nog
erg moe.
In de ochtend heeft zij echter voldoende energie
en als het kan komt zij dan een paar uur op
school. Onlangs zijn ook de
tienminutengesprekken geweest voor de ouders
van groep 3/4. De inval wordt verzorgd door juf
Marga en meester Martijn. We zijn erg blij dat het
op deze manier kan. Helemaal niet zo
vanzelfsprekend meer in deze tijd. Leest u
hiervoor ook de brief in de bijlage.
We wensen juf Linda ook vanaf hier veel
beterschap!
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Peutermeespeelochtend
Op woensdag 14 december 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.
Speculaaspoppen
Vorige week kregen alle leerlingen
een pakketje speculaaspoppen mee.
We merken dat er flink verkocht
wordt. Ook de reservevoorraad is
bijna op. Goed gedaan allemaal!
Schoenmaatjes
Vorige week vrijdag was de
laatste dag om de
schoenendozen in te
leveren. De schoenendozen
gaan komende week op
transport. Voor iedereen die
meedeed: Heel erg bedankt!
Brief Wet Werk en Zekerheid
Ongetwijfeld heeft u in de media meegekregen
over de dreigende tekorten bij ziekte en andere
uitval van leerkrachten. In de brief in de bijlage
vragen we uw aandacht voor deze problematiek.
Koffie en Klus
De afgelopen koffie- en
klusmorgen stond in het teken
van ontmoeten en de
speculaaspoppenactie. Fijn dat
er zoveel mensen waren!
Zo hoor je nog eens wat en is de klus snel
geklaard.
De volgende Koffie en Klusochtend is gepland op
vrijdag 23 december. Naast koffie/thee staat het
opruimen van de Kerstdeco op het programma.
Graag tot dan!

Buitenschoolse Opvang
Bij onze buitenschoolse opvang mag je dinsdag
13 december en donderdag 15 december een
middagje meedoen.
Wat gaan we doen?
Dinsdag 13 december gaan we een kersthanger
van hout maken en een komkommerkerstboom,
donderdag 15 december gaan we bamboestieken.
Nieuwsgierig geworden? Meer in de bijlage.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 16 december.
Van buiten
Activiteit voor Jonge Mantelzorgers
Beilen – Op zaterdag 17 december organiseert
Welzijnswerk Midden Drenthe een dagje weg voor
jonge mantelzorgers. Wat is een jonge
mantelzorger? Jonge mantelzorgers zijn kinderen
en jongeren tot 20 jaar die opgroeien met
bijvoorbeeld een zieke ouder, broer of zus dat in
de directe omgeving van het gezin woont en
intensieve zorg nodig heeft. Denk hierbij aan
lichamelijke ziekte of handicap, een psychische
ziekte of verslaving of een verstandelijke
beperking. Met deze dag willen we bereiken dat
de jonge mantelzorgers een zorgeloze dag
hebben. Ieder jaar worden er 1 of 2 dagen
georganiseerd waarop er wat leuks gedaan wordt.
Waarbij iedereen zich even niet druk hoeft te
maken of hoeft te zorgen, maar juist kan
genieten. Ditmaal staat Attractiepark Slagharen
op het programma. Er wordt om 10.00 uur
verzameld in Beilen bij de Nassaukade 4. De dag
duurt tot ongeveer 19.15 uur. Eten en drinken
wordt verzorgt deze dag en deelname is gratis.
Ben jij een jonge mantelzorger en lijkt het je leuk
om mee te gaan? Geef je dan op via:
g.tenhoeve@welzijnswerkmd.nl Ook voor vragen
kunt u mailen.
Zie ook het programma in de bijlage.
Voortgezet onderwijs
Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 en hun
ouders worden in het nieuwe jaar weer tal van
voorlichtingen en open dagen georganiseerd. In
de bijlage de gids van het VO in Assen e.o.
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