Nieuwsbrief
17 februari 2016

Welkom
Gisteren is Lise
Hofman vier jaar
geworden. Dat
betekent dat ze vanaf
nu elke dag naar de
kleutergroep van juf Inge komt. Van harte
gefeliciteerd! Lise is al een paar keer wezen
wennen. We willen Lise en haar familie van harte
welkom heten op onze school en wensen hen een
hele fijne tijd op de Vaart!
Ook een hartelijk welkom voor de familie van
Berkum/Moerman. Na de voorjaarsvakantie
komen Mare (groep 2) en Maran (groep 3) bij ons
op school. Hun zusje Marlin gaat naar onze
gezamenlijke kinder- en peuteropvang. In de
vakantie verhuist de familie naar Hoogersmilde.
Ook deze familie heten we van harte welkom, we
hopen dat jullie je hier gauw thuis voelen!
Afscheid nemen
Naast welkom heten, gaan we ook afscheid
nemen; In de voorjaarsvakantie gaan Omar
(groep 2) en Aya (groep 3) Abo Saeed verhuizen
naar Zoetermeer. Ze zijn al wezen kennismaken
op hun nieuwe school. We wensen Aya, Omar,
Aysa en Tagred heel veel succes in Zoetermeer!
Kind op Maandag
Waar gaan onze bijbelverhalen de
komende twee weken over?
Week 9: 27 februari t/m 3 maart 2017

Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
De splinter en de balk, Lucas 6:41-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27

Gevonden voorwerpen
De mand is weer vol! Neem(t)
je/u even een kijkje? Vrijdag
10 maart ruimen we weer op.

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 gebruik nette woorden

Personeel
Na de kerstvakantie konden we u als ouders
melden dat juf Linda weer volledig terug was. Dat
lukte echter toch niet goed, vandaar dat zij
afgelopen weken alleen de ochtenden voor de
groep stond. Gelukkig gaat het weer de goede
kant uit en zal juf Linda na de voorjaarsvakantie
ook de twee middagen weer gaan lesgeven.
Meester Tjisse is met ingang van de kerstvakantie
wat minder gaan werken. Dit was al langer zijn
wens. Gelukkig was juf Mirjam bereid om wat
meer in groep 7/8 te werken. Meester Tjisse is nu
elke donderdag vrij. Op donderdagmorgen staat
juf Mirjam voor de groep. De donderdagmiddagen
blijven gelijk: dan is er Kunstzinnige Oriëntatie
met juf Jedidja in groep 6/7/8.
Cultuurestafette
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen een
drietal workshops gevolgd in dans, drama, media
of beeldende vormgeving. Via het ICO te Assen
waren vakdocenten benaderd om deze lessen te
verzorgen. Deze dag wordt op alle COG scholen in
Midden Drenthe georganiseerd dankzij een
subsidie van de gemeente. Foto’s van deze dag
vindt u op ons Ouderportaal.
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Studiedag 15 maart
Woensdag 15 maart zijn alle leerlingen vrij.
Het team heeft dan een studiedag in Assen van
de daltonregio Drenthe.

Schoolsport
Op vrijdag 3 maart is er weer een sportclinic voor
de groepen 3 t/m 8. De tennisvereniging uit
Smilde komt ons dan les geven. Dit keer hoeven
we niet naar de tennisbaan maar komt de
vereniging bij ons. Wie een tennisracket heeft,
mag die meenemen en vergeet je gymkleren niet!
Schoolkerkdienst
Op zondag 5 maart houden we onze
jaarlijkse schoolkerkdienst.
De dienst begint om 10 uur in de
PKNkerk aan de Rijksweg.
Het thema van de dienst is: Kijk eens naar jezelf.
Bijdrage van alle leerlingen van onze school.
U wordt allemaal van harte uitgenodigd!
Cake of koek bakken
Na de Schoolkerkdienst is er gelegenheid om een
kopje koffie, thee of limonade te drinken.
Wie wil er iets lekkers bakken voor bij de
koffie/thee/limonade? Een opgavelijst hangt naast
het whiteboard in de hal.
Streetwise
Om goed gedrag in het verkeer te bevorderen,
geven wij in alle groepen verkeersles. Dit jaar
hebben we Streetwise weer uitgenodigd. Zij
komen op vrijdag 10 maart naar onze school.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk,
leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse
introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van
autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere
behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de
autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van
reactiesnelheid, inschatten van de remweg van

een auto en het juiste gebruik van een
veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’:
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Een leuke en leerzame ochtend!
NL Doet
Zaterdag 11 maart is het weer NL Doet. De
ouderraad nodigt u die morgen van harte uit om
te helpen bij de klussen in en rond de school.
In de volgende nieuwsbrief meer info hierover.
Thema
Na de voorjaarsvakantie gaan we in alle groepen
beginnen met een nieuw thema: ‘Een nieuw
begin’.
Een nieuw begin voor nieuwe gezinnen op school,
een nieuw begin omdat de lente begint, een
nieuw begin voor nieuw leven. In de verschillende
groepen wordt dit thema verschillend ingevuld.
Maandag 27 februari starten we met een
maandopening.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 10 maart.
Van buiten
CRAS Smilde organiseert in e voorjaarsvakantie
een jeugdfilm voor kinderen van 8 t/m 12 jaar;
Belle & Sebastiaan
Sebastiaan woont in een vredig
dorpje in de Alpen.
Op een dag komt Sebastiaan
oog in oog te staan met een
wilde hond. Hij noemt haar
Belle. Een diepe vriendschap
ontstaat.

Woensdag, 22 februari 2017 om 14:00 uur.
Bibliotheek Smilde tel.: 0592 412288.
Kaarten: € 2,50.
Begeleiders gratis
De kinderen krijgen drinken en iets lekkers.

Tegemoetkoming gemeente
De gemeente heeft een tegemoetkoming voor
minimagezinnen met kinderen. Bent u benieuwd
waar de gemeente u bij kan helpen? Klik hier voor
informatie.

Fijne
Voorjaarsvakantie!
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