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Welkom
Na de kerstvakantie
heeft er een wisseling
plaats gevonden
binnen de MIB-erg
(Meerschoolse Intern
Begeleidsters) van COG Drenthe. Voor onze
school betekent dit dat Heleen van Stokkum
vertrokken is en Marianne Graafland haar plaats
heeft ingenomen.
We bedanken Heleen voor al haar inzet en heten
Marianne van harte welkom!
Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?

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 mezelf of
van een ander

Week 4: 23 t/m 27 januari 2017
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

Toetsweken
De komende weken nemen we toetsen af voor
vakgebieden als taal, technische lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen. Dit zijn methode
onafhankelijke toetsen. De scores geven ons een
beeld van de leerlingen, de groepen en de school.
De scores van de leerlingen worden bij de
komende tienminutengesprekken met u
besproken en worden ook op het rapport
vermeld.

Werken aan wat werkt
Graag willen we dat al onze leerlingen zich veilig
voelen op school. Daarom gaan we starten met
het traject Werken aan wat werkt. Omdat we
het belangrijk vinden dat u als ouder op de
hoogte bent van onze aanpak en daar ook thuis
mee verder kunt, organiseren we een
ouderavond hierover. Deze is gepland op
maandag 30 januari 19.30 – 20.30 uur.
Vanaf 19.15 uur is er een inloop met koffie/thee.
U komt toch ook? We rekenen op een flinke
opkomst!

Rapporten inleveren
Van nog niet alle leerlingen hebben we de
rapporten retour. Wie nog een rapport thuis heeft,
graag zo spoedig mogelijk inleveren dus.
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Voorleesontbijt
Op woensdag 25 januari ontbijten we op school,
gezellig in onze pyjama (als je dat wilt). Neem
een lekker dik kussen mee om op te zitten en
natuurlijk je ontbijt! Op de deuren van de lokalen
hangen posters van de boeken waaruit
voorgelezen wordt met daaronder een lijst waarop
je kunt intekenen. Op woensdag 25 januari
mogen de kinderen gelijk om 8.30 uur naar de
door hun gekozen groep gaan. De kinderen die in
pyjama op school komen kunnen direct naar
binnen gaan.

Voorstelling groep 1/2
Op dinsdag 24 januari, gelijk om half 9, gaat
groep 1/2 naar een voorstelling over ‘De kleine
walvis’, het prentenboek van het jaar. De
voorstelling vindt plaats in de bibliotheek van
Smilde. We zijn nog op zoek naar ouders die ons
daarheen kunnen brengen. Opgeven kan bij juf
Inge.

Bibliotheek
Heeft u onze prachtige bibliotheek weleens
bekeken? De kinderen gaan er graag heen om
nieuwe boeken uit te zoeken. Op dinsdagochtend
is er boekenpret: dan zoeken de kinderen van
groep 1 t/m 3 een boek uit dat ze mee naar huis
mogen nemen. Momenteel zijn er 2 ouders die dit
samen doen, zij zouden hun team graag versterkt
zien zodat de uitleen door kan gaan als er eens
iets is. Op de vrijdagochtend zijn op dit moment
niet genoeg uitleen ouders. Kunt u op dinsdag- of
op vrijdagochtend meehelpen met het uitlenen
kunt u zich opgeven bij juf Inge.
Extra vrije dag kleuters
Donderdag 26 januari zijn de kleuters een extra
dagje vrij. Juf Inge heeft dan een studiedag aan
de VU in Amsterdam. Onze kleutergroep gaat
meedoen met een groot onderzoek over
begrijpend luisteren en taalbegrip. Tijdens de
studiedag wordt informatie verstrekt over de
procedure en de inhoud van het onderzoek.

Leesvirus

Het beruchte Leesvirus is weer neergestreken in
groep 5/6, dit blijkt het meest besmettelijke
leesproject ooit en zet de kinderen van groep 5/6
op een creatieve manier aan tot lezen. Onze
groep neemt het op tegen andere groepen en de
vraag is: "Welke klas is het meest besmet geraakt
door het leesvirus en wat is het meest
besmettelijke boek?" De kinderen lezen hiervoor
boeken, lossen internet- en boekvragen op en
maken creatieve opdrachten. De komende tijd zal
duidelijk worden welke groep het meest besmet is
geraakt met dit virus.
Luizencontrole
Na de kerstvakantie hebben de
luizenmoeders weer alle hoofden
bekeken. Bij een groot aantal
leerlingen werden neten gevonden.
Wilt u de komende tijd ook zelf uw
kind goed controleren?
Dammen
Na een eerste plaats bij de kampioenschappen
van Midden Drenthe mag ons zogenoemde
welpenteam doorstromen naar de regionale
wedstrijden. Deze zijn zaterdag 11 februari in
Westerbork. Van te voren geeft Jaco Keizer nog
vier damlessen voor deze deelnemers. De lessen
zijn op 19 & 26 januari en op 2 & 9 februari na
schooltijd. We wensen deze leerlingen veel succes
bij de wedstrijden!
Vandalisme jaarwisseling
De afgelopen jaarwisseling zijn
er weer verschillende
vernielingen rond de school
geweest. En dat is jammer....
Zo hebben we ook dit jaar in
verschillende groepen
waterschade opgelopen doordat het dak weer
beschadigd was door de inslag van (zwaar)
vuurwerk. Ook rond de school zijn verschillende
buitenlampen verdwenen en is het boompje voor
de school gesneuveld.
Allemaal zinneloze vernielingen die onze tijd en
geld kosten....
Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie.
Rijdt of loopt u (buiten schooltijd, in de
weekenden of tijdens vakanties) langs het
gebouw en ziet u zaken die niet in orde lijken?
Geef het aan ons door of bel de politie.
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Voedselbank
Afgelopen week
gingen er weer
twee dozen
richting voedselbank. Iedereen die hieraan
bijdroeg: hartelijk dank!
De volgende inzameling voor de voedselbank is 6
juli. We vieren dan de meester- en juffendag. In
plaats van cadeautjes vragen de leerkrachten een
bijdrage voor de voedselbank.
Werkzaamheden juf Saskia
Sinds de kerstvakantie kunt u me iets minder vaak
treffen op school; Met ingang van vorige week
neem ik ook de taken waar van de zieke collegadirecteur op Kindcentrum Beatrix in Beilen.
Dat betekent dat ik doorgaans op maandag en
vrijdag op de Vaart werk, de andere dagen
verdeeld over de Beatrix, Oranje en de Vaart.
Mocht u me willen spreken dan kunt u me altijd
via directie.vaart@cogdrenthe.nl bereiken of even
contact opnemen met juf Inge. Zij is het
aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie.

Visitatie Excellentie in Drenthe
Gisteren was er een visitatie in het kader van ons
traject Excellentie in Drenthe. De hele dag werden
wij bezocht door twee collega-directeuren; Er
waren klassenbezoeken, gesprekken met de
ouders, leerlingen, team en directie. Van te voren
was er een documentenanalyse gedaan.
Aan het einde van de dag was er een
terugkoppeling naar het team waarbij onze parels
werden besproken maar waarbij er ook tips voor
verbetering werden gegeven. Het visitatieteam
was erg te spreken over de sfeer, differentiatie en
de onderlinge betrokkenheid. We zijn nog in
afwachting van het visitatieverslag en willen de
aanwezige ouders en leerlingen hartelijk danken
voor hun medewerking!
Het verslag zal besproken worden binnen ons
team en onze MR. Bent u, net als wij,
nieuwsgierig naar de inhoud van het verslag?
Loopt u dan binnenkort even binnen bij de
directie of bij juf Inge. U bent vrij om het verslag
in te kijken. In een volgende nieuwsbrief meer
hierover.

Mozaïeken
Afgelopen twee weken hebben onze leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 gewerkt aan een mozaïek
voor het kunstwerk dat bij de start van het
Belevingspad komt te staan. Daar werd met
zoveel enthousiasme aan gewerkt dat Kinderwerk
daar een extra middag voor gaat organiseren.
Ook de kleuters worden hiervoor uitgenodigd.
Meer info treft u in de bijlage. Deze brief krijgen
de leerlingen binnenkort mee naar huis.
Opgavestrookjes graag weer inleveren bij de
leerkrachten.
Oudercafé
Tijdens de afgelopen Koffie &
Klus ochtend hebben we alle
spullen opgeruimd van onze
kerstviering en mooie
aankleding in de school.
Ook is er een korte evaluatie van het kerstfeest
geweest. De opmerkingen en aanbevelingen
nemen we mee ter voorbereiding van ons
volgende kerstfeest.
Fijn om zo’n grote groep ouders te mogen treffen
die ochtend. Allemaal hartelijk dank voor uw
aanwezigheid, hulp en goede ideeën!
De volgende Koffie & Klus staat gepland op
vrijdag 19 mei. Dat duurt nog even maar dat
komt omdat er in maart een doe-ochtend is
gepland tijdens NL Doet.
Noteert u dat vast in uw agenda?
Zaterdagmorgen 11 maart treffen we u
graag tijdens NL Doet.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 3 februari.

Van buiten
In de bijlage een overzicht van de opendagen en
meedraaimiddagen in het voortgezet onderwijs.
Voor de leerlingen van groep 7 & 8 en hun
ouders/verzorgers.
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