Nieuwsbrief
3 februari 2017

Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

Thema
Afgelopen week zijn
we begonnen met
ons thema Vogels. In
alle groepen wordt
over dit onderwerp
gewerkt.
Maandag was er een maandopening over Vogels.
Thema afsluiting
Vrijdag 17 februari sluiten we het thema Vogels af
met een tentoonstelling.
U bent dan van harte welkom vanaf 13.30 uur om
een kijkje in de groepen te komen nemen. Onze
leerlingen presenteren daar al hun kennis en werk
over dit onderwerp. Aansluitend mag u uw
kind(eren) mee naar huis nemen. Allemaal van
harte welkom!

Kunstschooldag
Dinsdag 14 februari is er een kunstschooldag op
onze school. Deze kunstschooldag is mogelijk
gemaakt door subsidie van de gemeente Midden
Drenthe. De hele ochtend zal in het teken staan
van kunst, de leerlingen volgen dan verschillende
workshops. Aansluitend zal er een presentatie
zijn. U ontvangt hierover nog bericht.

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 spreek een ander aan op zijn of haar
gedrag

Schoolsport
Vrijdag 3 februari start
Roxanne Dekker,
buurtsportcoach in de
gemeente MiddenDrenthe, met een clinic
floorball bij ons op school. Bij de school ligt een
floorballcourt, maar hoe spelen we floorball
eigenlijk? Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen
in twee gymlessen uitleg over het floorball spel.
Tijdens het tweede moment wordt er een
laddercompetitie gestart die de leerlingen later
ook zelf kunnen oppakken en spelen op het
floorballveld.
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Tienminutengesprekken
Maandag 13 februari zijn de
tienminutengesprekken. Deze beginnen om 16.30
uur. De uitnodiging hiervoor ontvangt u
binnenkort. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8
worden nadrukkelijk verzocht hierbij aanwezig te
zijn.
Voor de leerlingen van onze groep 8 en hun
ouders duren de gesprekken wat langer want dan
zal ook de verwijzing naar het Voortgezet
Onderwijs plaatsvinden.
Rapporten mee
Vrijdag 17 februari gaan de rapporten weer mee
naar huis en start de voorjaarsvakantie.
Werken aan wat werkt
Maandagavond was er een extra ouderavond.
Deze avond ging over Werken aan wat werkt en
was vooral bedoeld voor de ouders van onze
bovenbouwleerlingen.
Fijn dat er zoveel betrokken ouders waren!
Aanstaande dinsdag gaan we starten in de
groepen met deze aanpak.
Heeft u deze ouderavond gemist? De PowerPoint
van de avond is beschikbaar via de directie en
vraag uw kind naar de groepsgesprekken.

Peutermeespeelochtend
Woensdag 8 februari is er weer een
peutermeespeelochtend. 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.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 17 februari.

School- Kerkdienst
Zondag 5 maart is weer onze
jaarlijkse School-Kerkdienst.
Noteert u die datum vast in uw
agenda? U bent dan met uw
gezin van harte welkom in de
PKNkerk aan de Rijksweg.
Meer informatie in de volgende
nieuwsbrief.
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