Nieuwsbrief
8 juli 2016

We zeggen dag….
Aan het einde van het schooljaar is het tijd om uit
te zwaaien. Het zit er (bijna) op! Dit is de laatste
nieuwsbrief van het schooljaar dus alvast tijd om
dag te zeggen;
We zeggen straks dag tegen
Rosalie Hatzmann
Sammy Hatzmann
Debbie Rispens
Jan Schievink
Milan Snijder en
Christiaan Visser
Het was fijn dat jullie bij ons op school zaten en
we wensen jullie ook een hele fijne tijd toe op je
volgende school.
Dag ook voor de families Hatzmann (Rosalie)
en Rispens die de basisschoolperiode afsluiten.
Dag, we gaan jullie missen!
Nog meer dag ……..
We zeggen ook dag tegen
Esmee Werkman uit groep
5, tegen juf Lianne uit groep
3/4 en 5/6 , tegen juf Jos
die
enkele
uren
als
onderwijsassistent bij ons
werkzaam is en tegen onze
stagiaires juf Philiene en juf Evelyne. Esmee gaat
na de zomervakantie naar SBO De Meander te
Assen. Juf Lianne gaat na de vakantie lesgeven op
CBS De Wegwijzer in Westerbork. Voor wie nog
even persoonlijk afscheid van juf Lianne wil
nemen: dat kan vrijdag 15 juli om 12.00 uur.
Juf Jos heeft haar uren volgend schooljaar
geclusterd in Bovensmilde en Smilde.
Juf Philiene heeft haar eindstage afgerond en mag
haar diploma gaan halen! Van harte gefeliciteerd,
juf! Wellicht komen we je nog eens tegen als
invaljuf en collega.

Juf Evelyne is druk bezig met het afronden van
haar stage. Elders in deze nieuwsbrief tref u een
kort verslag.
Allemaal heel veel plezier op je nieuwe school of
werkomgeving en denk nog eens aan ons!
Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen deze
laatste week over?
Week 28: 11 juli t/m 15 juli 2016
De dood van Johannes de Doper, Matteüs
14:1-12
Jezus gaat toch door, Matteüs 14:34-36
De Kananese vrouw, Matteüs 15:21-28

Meester- en juffendag
Afgelopen woensdag vierden de meester en juffen
hun verjaardag. De verschillende activiteiten
stonden in het teken van Vive la France. We
willen de hulpouders hartelijk bedanken voor de
hulp die morgen en alle leerlingen voor de vele
cadeaus voor de voedselbank! Fijn dat er weer
een tafel vol was.
COGberichten
Vandaag krijgen alle gezinnen weer een
COGbericht mee. Ook digitaal te lezen. Download
hem hier!
Vriendenboekje Hadassa
Hadassa is al langere tijd haar vriendengroepje
kwijt. Wie o wie heeft het per ongeluk nog thuis
liggen? Graag afleveren bij Hadassa.
Playback je gek!
Afgelopen
donderdag
organiseerde
onze
leerlingenraad een Playback je gek –middag.
Een heel geslaagd evenement. Goed gedaan,
jongens! We hebben er van genoten, beslist voor
herhaling vatbaar.
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Kiekkast
Heeft u al een kijkje genomen in
onze Kiekkast?
Vorige week zijn er maar liefst 4
kuikens geboren.
Deze kuikens bivakkeren op dit
moment onder de warmtelamp.
Neem gerust een kijkje.
Stage
Hoi allemaal! Zo aan het einde van het schooljaar
geef ik nog even een update over mijn stage op
De Vaart. Ik ben de laatste maanden druk bezig
geweest met het onderzoeken of er dieren
kunnen worden ingezet op de school. Jullie
hebben een poosje geleden een vragenlijst
hierover gekregen, waarvan ik bijna de helft heb
teruggekregen. Een mooie respons, bedankt
daarvoor! Het was erg leuk om jullie veelal
positieve reacties en ideeën, maar soms ook
kritische opmerkingen te lezen. Deze zijn
meegenomen in mijn verslag en aanbevelingen.
Op dit moment ben ik druk bezig met het
uitwerken van deze aanbevelingen. Volgend
schooljaar komt er zeer waarschijnlijk een
stagiaire van dezelfde opleiding, die het een en
ander hiervan in de praktijk zal gaan brengen.
Wordt vervolgd dus! Ik heb een leuke tijd gehad
op De Vaart en wie weet tot ziens! Groetjes,
Evelyne (stagiaire Diermanagement).
Op Fietse
Vandaag ging groep 6 naar
RTV Drenthe in Assen.
Dit schooljaar deden wij
mee met het project Op
Fietse naar School en we
werden zelfs genomineerd
als fietsschool van Drenthe. Dat werden we
tenslotte niet maar we kregen wel een mooi
juryrapport en een bos bloemen. Voor de
leerlingen was er een tas vol verrassingen. Na de
prijsuitreiking kregen we een rondleiding door de
RTV Drenthe studio’s waarbij Hadossa, Hadissa,
ach sorry, Hadassa zelfs even op de radio te
horen was.
Voor alle leerlingen in de bovenbouw kregen we
een tas met inhoud mee naar huis. Een leuke en
leerzame middag.

CBS De Vaart op koers!

Om met elkaar op koers te blijven, hebben onze
Vaar(t)regels.
Dit zijn regels die betrekking hebben op
gedragsverwachtingen. Hieraan besteden we
iedere twee weken in alle groepen aandacht aan.
De regel van de laatste week en ook de eerste
week van het nieuwe schooljaar:

Ik lach niet om de fouten van een ander

Kiss & Ride strook
Graag vermelden wij nog eens de regels van onze
Kiss en Ride strook;
 De naam zegt het al: Kus & Rijd, Zoen &
Zoef, kortom: snel doorrijden!
 De Kiss en Ride strook is geen strook om
de auto even te parkeren.
 Wilt u uw kind de school in brengen? Dan
moet u voor uw auto een parkeerplaats
zoeken. Daarna kunt u uw kind verder
naar en in de school brengen.
Het is even lastig dat er rond de school aan de
straten gewerkt wordt. Daardoor staan er een
flink aantal auto’s van omwonenden in de buurt
van de school en is het lastig een parkeerplek
zoeken. De oplossing? Kom op tijd of beter: trek
een regenpak aan en kom op de fiets!
DE LAATSTE SCHOOLWEEK
*Maandag
De eerste dag van de week lijkt bijna een gewone
schooldag. Nog geen bijzonderheden, nog
gewoon les…..
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*Dinsdag
Afscheid groep 8
Op dinsdag 12 juli is het afscheid van groep 8.
Ook dit schooljaar een uitstapje naar Ponypark
Slagharen. Meester Tjisse gaat met onze kanjers
op stap. De leerlingen van groep 7 zitten die dag
bij juf Mirjam.
’s Avonds is er een afscheid voor de leerlingen
van groep 8, hun ouders en het team.

*Vrijdag

*Woensdag
Aan het einde van de
ochtend nemen we op
traditionele wijze afscheid
van onze achtste groepers,
nl over de rode loper. Komt
dat zien a.s. woensdag rond
12.00 uur!

Gevonden voorwerpen

*Donderdag
Doorschuiven en Fancy Fair
Aan het einde van de dondermorgen mogen alle
leerlingen alvast een kijkje nemen in hun groep
van volgend schooljaar.
’s Middags na schooltijd is er de Fancy Fair:
Donderdagmiddag 14 juli van 17:30 uur tot
20:00 uur vieren we alvast het begin van de
zomervakantie met een Fancy Fair! Je mag je
eigen spullen verkopen tijdens de kleedjesmarkt.
Het inleggeld is € 1,- (voor volwassenen € 2,50)
maar de opbrengst mag je zelf houden. (of
storten in de pot). Dus wil je nog een zakcentje
verdienen voordat de zomer begint? Grijp je kans!
Activiteiten
Voor €1,- zijn er strippenkaarten te koop,
hiermee kunnen spelletjes en andere activiteiten
gedaan worden.
Taartenbakwedstrijd
Krijgt u vaak complimenten
over
uw zelfgebakken
taarten? Dan is er nu voor u
de kans om mee te doen aan
de taartenbakwedstrijd!
Een deskundige jury zal
bepalen wie de lekkerste taart heeft gebakken.
Daarna worden de taarten verkocht tijdens de
fair.

De laatste dag staat in het
teken van opruimen en
afscheid. Graag allemaal
een flinke (plastic) tas
mee naar school om alle
spullen mee te kunnen
nemen.

Kijk
voordat
de
schooldeur op slot
gaat nog even bij de
gevonden
voorwerpen!
Alles wat overblijft
gaat
naar
de
kledingcontainer.

VAKANTIE
Lekker lezen èn doen
Het hele jaar lezen de
kinderen elke dag op
school. Over een week
begint
de
zomervakantie, dan is
er tijd om heel veel te
lezen…of juist helemaal
niet. Uit onderzoek is
gebleken
dat
kinderen
die
tijdens
de
zomervakantie niet lezen één of zelfs twee AVIniveaus terugvallen. Dit wordt 'zomerverval' of
'zomerdip' genoemd. Het is dus belangrijk om óók
in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen.
Minimaal vijftien minuten per dag zelf lezen,
samen lezen of voorgelezen worden zorgt ervoor
dat de zomerdip uit blijft.
Boeken mee op vakantie van jezelf, geleend uit de
bibliotheek of….gedownload via de App van de
bibliotheek:
de
VakantieBieb,
gratis
te
downloaden via de App Store of Google Play. Hier
vindt u digitale boeken voor het hele gezin. Een
echte aanrader!
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NIEUWE SCHOOLJAAR
Gym
In het nieuwe schooljaar starten de gymlessen
direct de eerste week.
We gymmen op de volgende dagen:
Dinsdag, woensdag en vrijdag.
Muziek
Ook de muzieklessen voor
de leerlingen van groep 4
starten in de eerste
week,
weer
op
donderdagmiddag
van
12.30 – 13.15 uur. De AMV lessen worden
verzorgd door juf Gabrielle de Graaf van Stalman
Music Services. Neem je eigen blokfluit mee. Heb
je die niet? Dan kun je een blokfluit voor € 10,kopen bij de muziekjuf. Dit jaar vragen wij ook of
alle leerlingen hun eigen multomap willen
meenemen. (23-gaats). De inhoud krijg je tijdens
de muziekles.
Fotograaf
In de eerste schoolweek komt
op woensdag 31 augustus
de schoolfotograaf.
We zijn dan vast nog allemaal
lekker gekleurd.
Van 08.30 – 09.00 uur mogen
broertjes en zusjes op de foto die (nog) niet op
onze school zitten. Daarna zijn de leerlingen van
de Vaart aan de beurt.
Vakanties
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is
vastgesteld in team en MR.
Komend schooljaar zijn er wat minder
margedagen. Deze margedagen hebben we bij de
pinksterdagen gezet zodat u hier een week
vakantie treft.
Vakantieregeling 2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Daltonregiodag
(alle leerlingen vrij)

– 2017
15 t/m 23 oktober
24 december t/m 8 januari
18 t/m 26 februari
14 t/m 17 april
22 t/m 30 april
5 mei
25 & 26 mei
5 t/m 9 juni
22 juli t/m 3 september

Schoolgids
De schoolgids is bijna klaar en zal komend
schooljaar alleen digitaal verschijnen. U kunt hem
dan lezen op onze website. Lukt u dit niet? Loop
dan even binnen bij de directie.
Boekje jaarplanning
Aan het begin van volgend schooljaar zult u, net
als afgelopen schooljaar, van ons een
informatieboekje ontvangen met de jaarkalender
en de namen en adressen van de leerkrachten. De
jaarkalender komt ook weer op de website.
Formatie
volgend
schooljaar
De formatie voor volgend
schooljaar
zal
er
grotendeels net zo uitzien
als afgelopen jaar. ’s
Morgens is er onderwijs in
4 kleine groepen. Hier komen zo veel mogelijk de
basisvakken aan de orde: taal, lezen, rekenen en
schrijven. ’s Middags wordt er lesgegeven in
grotere groepen. Dan is er vooral Natuur &
Techniek, Kunstzinnige Oriëntatie en Beweging. Er
wordt dan lesgegeven in 3 groepen.
De groepsverdeling is ’s middags als volgt:
1/2 , 3/4/5 en 6/7/8
Hieronder ziet u het schema;
Morgens (van
1/2
Maa. Inge
Din.
Inge
Woe. Inge
Don. Inge
Vrij.
Inge

08.30 – 12.15 uur)
3/4
5/6
Linda
Jedidja
Linda
Mirjam
Linda
Mirjam
Linda
Jedidja
Linda
Jedidja

Middagen (van 12.15 – 14.00 uur)
1/2
3/4/5
Maa.
Inge
Linda
Din.
Inge
Mirjam
Woen.
Inge
Mirjam
Don.
Inge
Linda
Vrij.
Inge
Jedidja

15 maart
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7/8
Tjisse
Tjisse
Tjisse
Tjisse/Mirjam
Tjisse

6/7/8
Tjisse
Tjisse
Tjisse
Jedidja
Tjisse

Lunch en buitenspelen
Aan het einde van de ochtend lunchen de
leerlingen met de leerkracht die ’s morgens voor
de groep staat. Als het eten op is, wordt er
gezamenlijk schoongemaakt en gaan de leerlingen
naar buiten. Het toezicht op plein en veld gebeurt
door de leerkrachten die ’s middags werken, in
een wisselend rooster. Ook tijdens de
ochtendpauze wordt gewerkt met een wisselend
rooster van toezicht.
Zo zullen er altijd 2 meester/juffen buiten zijn en
komen we ook toe aan de verplichte pauze van de
leerkrachten.
We hebben er alle vertrouwen in dat we op deze
manier de veiligheid van uw kinderen kunnen
waarborgen. Mocht u signalen krijgen dat dit niet
voldoende is, dan informeert u hierover de
groepsleerkracht.

Vakantie
Vrijdag 15 juli gaat de schooldeur om 12 uur op
slot;
Het is dan zomervakantie.
Maandag 29 augustus gaat de deur weer open en
gaan we beginnen aan een heel nieuw schooljaar.
Wij
wensen
zomervakantie,

iedereen
een
hele
lekker
uitrusten
en

maandag 29 augustus!

fijne
tot

Volgende nieuwsbrief
Dit was de laatste
nieuwsbrief
van
dit
schooljaar. De volgende
nieuwsbrief komt uit na
de zomervakantie.

Van buiten
Disco
Morgen, 9 juli, organiseert kinderwerk Roet 25
voor alle leerlingen een disco in Smilde.
Meer info in de bijlage.
Dorpsfeest Hoogersmilde
Vrijdag 29 augustus zijn er voor de kinderen van
de basisschool bosspelen en een pannatoernooi.
De leerlingen kregen hiervoor vandaag een brief
mee naar huis. Kwijt? Op het prikbord in de hal
hangen er nog enkelen.
Schaapscheren
Van Marketing Natuurlijk kregen we nog een
uitnodiging voor het schaapscheren op zondag 10
juli rond de schaapskooi in Doldersum. De
uitnodiging treft u in de bijlage.
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