Nieuwsbrief
4 oktober 2018

Kind op Maandag
Waar gaan onze Bijbelverhalen de
komende week over?
Week 40: 01/10 -05/10Kun jij dat
oplossen!
Exodus 16: 11-24, Exodus 17:1-7 en

Dierendag
Vanochtend mochten de leerlingen op het plein
hun huisdier presenteren. Het was een gezellige
leerzame beestenboel!

Exodus 18
Week 41: 08/10-12/10 Pas op! Breekbaar
Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31:18

Activiteit:

Voor:

Datum:

Op pad door
prentenboekenland
Bezoek Drents
Museum
Voorlezen
Dierenasiel
Fietsgedrag
simulator
Optreden
Blazersklas
Voorleeswedstrijd

Groep 1/2/3 en
ouders
Groep 5/6/7/8

11-10

Groep 3 en 4

12-10

Groep 6/7

12-10

Groep 5

12-10

Groep 1 t/m 8

18-10

English Day

Groep 1 t/m 8

19-10

11-10

Herinnering
Denkt u nog even aan het inleveren van de
formulieren toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren) en het
toedienen van medicatie?
Graag zo snel mogelijk inleveren.
Alvast bedankt!

Vriendschap! Kinderboekenweek 2018
Lezen en boeken zijn altijd belangrijk, maar tot de
herfstvakantie staat dit nog extra in de
schijnwerpers. De komende weken zal de nieuwe
voorleeskampioen van de school worden
gekozen. De eindronde houden we op donderdag
18 oktober.
Alle kinderen mogen zich bij hun leerkracht
opgeven voor de voorleeswedstrijd!
Voorlezen aan dieren
In het kader van dierendag en de
Kinderboekenweek gaan groep 3 en 4 op
vrijdagochtend 12 oktober voorlezen aan de
dieren in het dierenasiel in Beilen.
Zou u uw kind op deze dag een stoelverhoger
mee willen geven?
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Op pad door
prentenboekenland
Donderdagochtend 11 oktober
om 8.30 uur gaat groep 1,2,3
op pad door
prentenboekenland. Deze
activiteit wordt door de
bibliotheek georganiseerd. De
ouders van groep 1,2,3 worden van harte
uitgenodigd om hierbij te zijn. De reis door
prentenboekenland duurt tot 10.00.
De zaak Vermaning
Als afsluiting van het bodemproject van vorig
schooljaar zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het
Drents Museum. Dit bezoek staat gepland voor 11
oktober. We hebben echter nog wel vervoer
nodig. Kunt u helpen? Laat dit dan even weten
aan juf Carolijn of juf Anne.
Lampionnen
Op de maandagmiddagen
15, 29 oktober en 5
november gaan we
lampionnen maken voor Sint
Maarten. We beginnen om 13.15 uur.
Wie wil ons helpen? Graag aanmelden bij juf
Carolijn, meester Martijn of juf Inge.
Open dag
Op woensdag 17 oktober is het weer
de Open Dag van alle scholen van CKC Drenthe.

In Hoogersmilde hebben we dan altijd samen met
de Pieter van Thuylschool een Open Dag.

Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een
nieuwe school? Maak ze attent op onze Open
Dag.
Ook ouders, opa's, oma's en andere
belangstellenden zijn die morgen van harte
welkom tussen 08.30 en 14.00 uur.

Gymkleding
Groep 3 t/m 8 heeft op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag gymnastiek. Wilt u uw kind
passende gymkleding en gymschoenen mee te
geven op de gymdagen. Het is fijn als de
gymschoenen geen turnschoentjes zijn maar
schoenen met een harde zool, i.v.m. balspellen.
Alvast bedankt!
Blazersklas groep 5
Aangezien vorig jaar de groep geen optreden
heeft kunnen doen op school, wordt dat dit jaar
ingehaald! Op school wordt nog drie keer
geoefend zodat de kinderen 12 oktober om 19.00
in het Kompas in Smilde de sterren van de hemel
kunnen spelen!. In de bijlage de uitnodiging voor
het optreden.
Huisdierenkeuring
Jaarlijks vindt er op Terra Meppel een
huisdierenkeuring plaats waaraan kinderen uit
groep 7 en 8 met hun dier mee mogen doen. Zij
nodigen de leerlingen van de Vaart uit om zich
aan te melden voor deze dierenkeuring.
Zie bijlage
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 18
oktober 2018
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