Nieuwsbrief
16 december 2016

Adventvieringen
In de aanloop naar
Kerst houden we
Adventsvieringen.
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 19 december is de laatste
Adventsviering. U bent van harte welkom om deze
bij te wonen. We komen bij elkaar op de Trabune.
We beginnen direct om 08.30 en zijn rond 08.50
uur weer klaar.

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 zeg iets positiefs over een ander

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 51: 19 t/m 23 december 2016
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20
En in het nieuwe jaar:
Week 2: 9 t/m 13 januari 2017
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52
Week 3: 16 t/m 20 januari 2017
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21

Juf Linda
Gelukkig kunnen we melden dat het met juf Linda
steeds beter gaat.
Zo goed dat zij begonnen is om de uren voor de
groep op te bouwen. De verwachting is dat juf
Linda na de kerstvakantie weer volledig hersteld
zal zijn. We bedanken juf Marga en meester
Martijn voor hun inval in groep 3/4!

Onderzoek in de kleutergroep
Ontwikkelingen in het onderwijs volgen we met
flinke belangstelling; Hoe kunnen we het
onderwijs in onze school verder verbeteren?
In dit kader heeft juf Inge haar kleutergroep
aangemeld voor een mindmap-onderzoek bij de
Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek
is gericht op de ontwikkeling van de
taalvaardigheid bij jonge kinderen. De ouders van
deze groep ontvangen maandag hierover een
brief. Wilt u, als u mee wilt werken aan het
onderzoek, het strookje deze week weer ingevuld
inleveren op school?
Het onderzoek zal in het voorjaar van 2017
worden afgenomen.
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Nevenvestiging Oranje
Vorige week donderdag was er een bezoek door
de onderwijsinspectie op onze nevenvestiging in
Oranje. Dat bezoek verliep bijzonder goed; de
onderwijsinspectie was op alle onderdelen
tevreden.
Wat minder goed loopt, zijn de
leerlingenaantallen. Doordat er minder
vluchtelingen naar Oranje komen, is besloten om
de bovenbouw, die gehuisvest is aan de Rijksweg
(tijdelijk) weer terug te brengen naar Oranje. De
verhuizing is eind komende week gepland zodat
alle groepen na de vakantie in Oranje starten.

Peutermeespeelochtend
Op woensdag 14 december was er weer een
peutermeespeelochtend in de klas van juf Inge.
Fijn dat er zoveel belangstelling is voor onze
school!
De volgende meespeelochtend is gepland op
woensdag 11 januari. 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.
Incidentenregistratie
Omdat we merken dat de onderlinge akkefietjes
toenemen, zijn we vorige maand begonnen met
een incidentenregistratie. Hierbij brengen we niet
alleen in kaart wat er gebeurt maar ook wanneer,
waar en welke leerlingen hierbij zijn betrokken.
Dit geeft ons veel inzicht. Ook leerlingen en
desgewenst ouders worden hierbij betrokken.
Wellicht heeft u al wat hiervan gezien tijdens onze
laatste tienminutengesprekken.
Om nog beter te focussen op goed gedrag gaan
we na de kerstvakantie een schoolbrede aanpak
inzetten; Werken aan wat werkt.
In een volgende nieuwsbrief wordt u hier verder
over geïnformeerd.

Kerstbakjes
Gisteren hebben we weer met
de hele school kerstbakjes
gemaakt. Fijn om leerlingen
enthousiast aan het werk te
zien! We willen alle (groot)ouders die hielpen heel
hartelijk bedanken voor de hulp!
Kerstviering
Ook dit jaar vieren we ons Kerstfeest weer op
school. U bent allen van harte uitgenodigd om dit
samen met ons te vieren op donderdagavond 22
december. We beginnen om 18.45 uur.
Zie ook de uitnodiging verderop in deze
nieuwsbrief.
Oproep
Gelukkig zijn er al een aantal ouders die zich
hebben opgegeven maar we zoeken nog wat
versterking; Wie wil iets lekkers willen bakken
voor het treffen na het Kerstfeest? De opgavelijst
hangt in de hal naast het whiteboard.
Spelletjesmiddag
Vrijdag 23
december is er
voor alle
leerlingen
gewoon tot 14.00
uur school. Wel
mogen alle
leerlingen
gezelschapsspelletjes meenemen want ’s middags
houden we een spelletjesmiddag. Heeft u thuis
nog een monopolyspel, ganzenbord of Menserger-je-niet? Gewoon meenemen dus.
Onder gezelschapspelletjes verstaan we spelletjes
die je met 2 of meer personen rond een tafel
speelt. Computerspelletjes, Twister e.d. vallen
daar dus niet onder…..
Wilt u zelf een spelletje meespelen? U bent van
harte welkom vanaf 12.45 uur. Graag even
melden bij de leerkracht.
COGberichten
Vorige week ontving u via uw kind weer een
COGbericht. Gemist? Klik hier voor de digitale
versie.
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Inzameling voor de voedselbank
In de week na de kerstvakantie houden we weer
een inzamelingsactie voor de voedselbank. Iets
over van het kerstpakket of teveel ingekocht voor
de feestdagen? Neem het mee naar school. De
tafel in de hal staat na de kerstvakantie weer
klaar!

Uitnodiging
Kerstviering
22 december 2016

Gevonden voorwerpen
Neem komende week nog
een kijkje bij de gevonden
voorwerpen. Als de vakantie
begint gaan de gevonden
voorwerpen ook de school uit,
op weg naar een goed doel.
Koffie & Klus
De volgende Koffie en
Klusochtend is gepland op
vrijdag 23 december. Naast
koffie/thee staat het opruimen
van de Kerstspullen op het
programma. Graag tot dan!
Op weg naar Excellentie in Drenthe
Al anderhalf jaar nemen wij deel aan het
Excellentietraject in Drenthe.
Het traject is vooral gericht op het verbeteren van
ons onderwijs en het leren van elkaar. Daarom
zijn er gedurende twee jaar studiemiddagen,
trainingen en lezingen voor het team, IB en
directie.
Bij dit traject hoort ook een visitatie. Deze stond
aanvankelijk vlak voor de zomervakantie gepland
maar is toen door omstandigheden niet
doorgegaan. De visitatie zal nu plaatsvinden op
donderdag 19 januari en zal uitgevoerd worden
door collegaschoolleiders.
Bent u donderdag 19 januari op school?
Ongetwijfeld zult u hen treffen.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 20 januari.

Kinderen, ouders, verzorgers, broertjes, zusjes,
opa’s, oma’s en alle andere belangstellenden,
We willen jullie graag uitnodigen voor ons
Kerstfeest.
We vieren het dit jaar op donderdag 22 december
op de Trabune van onze mooie school.
De viering begint om 18.45 uur.
Na tijd is er gelegenheid voor koffie, thee, ranja
met wat lekkers erbij.

We hopen u en jullie allemaal
te zien!

Een groet namens de kinderen, het team en de
kerstcommissie van de Vaart.
N.B. Vrijdag na de kerstviering is er nog gewoon
school. De kinderen mogen dan
gezelschapsspelletjes meenemen want we
houden een spelletjesmiddag.
Om 14.00 uur wordt het voor iedereen vakantie.
We hopen u en jullie weer terug te zien op
maandag 9 januari, dan gaan we weer beginnen!

We wensen iedereen
hele prettige feestdagen,
een fijne jaarwisseling en
een hele goede kerstvakantie!
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