Nieuwsbrief
18 november 2016

Welkom
9 November is Esther
Tuin 4 jaar geworden.
Esther is het zusje van
Pascal (groep 2)
Natuurlijk is Esther al
een paar keer wezen meespelen bij Juf Inge.
Esther, nog van harte gefeliciteerd met je
verjaardag en fijn dat je nu iedere dag komt!
Welkom en een hele fijne tijd op onze school
gewenst!
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 spreek de waarheid

Week 47: 21 t/m 25 november 2016
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5
Vanaf maandag 28 november starten we weer met
onze Adventsvieringen.
Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Adventvieringen
In de aanloop naar
Kerst houden we
Adventsvieringen.
Advent is de periode
voor de Kerst, waarin we wachten op het feest
van Licht dat langzaam dichterbij komt. Als
leidraad voor de vieringen gebruiken we onze
godsdienstmethode Kind op Maandag.
Maandag 28 november is de eerste viering.
Bent u nieuwgierig? U bent van harte welkom om
deze vieringen bij te wonen. We komen bij elkaar
op de Trabune. We beginnen direct om 08.30 en
zijn rond 08.50 uur weer klaar.
Kerst
Ook dit jaar vieren we ons Kerstfeest weer op
school. U bent allen van harte uitgenodigd om dit
samen met ons te vieren.
Reserveer vast in uw agenda: donderdagavond 22
december.

Afgelopen week hebben we een extra Vaartregel
ingelast:

We blijven van elkaar af

Op verzoek van ouders besteden we hier
nadrukkelijk aandacht aan. Een aantal van onze
leerlingen lijkt het normaal te vinden om een
ander te duwen, aan te raken in het voorbij lopen
of zich op andere wijze fysiek te willen
manifesteren.
Om dit gedrag in kaart te brengen werken we met
een incidentenregistratie. Dat betekent dat we
proberen al het ongewenste gedrag te
registreren. Het valt ons op dat het vaak dezelfde
namen zijn van leerlingen die we registreren.
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Als dat de naam is van (een van) uw kind(eren)
dan zal dit tijdens de komende
tienminutengesprekken ook aan de
orde komen. Wilt u hier dan thuis ook aandacht
aan besteden? Als school vinden we het belangrijk
dat al onze leerlingen weten hoe ze zich moeten
gedragen en hoe we samen kunnen zorgen voor
een fijne school.
Fietsen
Woensdag is de fiets van Jop verdwenen bij de
school. Gelukkig is de fiets inmiddels terecht en
kan Jop weer fietsen.
Op school hebben we besloten dat in vervolg alle
fietsen op slot gaan. Fietssleutels worden in het
bakje op het bureau bij de meester of juf
bewaard.
Ziekte juf Linda
Juf Linda is al een poosje
ziek. Aanvankelijk werd aan
buikgriep gedacht. Toen dat
niet overging was een
kuurtje nodig. Maar in plaats
van beter worden, ging het steeds slechter met
juf Linda. Afgelopen week is zij voor onderzoek
naar het ziekenhuis geweest. Het is niet duidelijk
waardoor juf Linda ziek is. Als zij een goede dag
heeft, komt zij een paar uur op school om
werkzaamheden buiten de klas te verrichten. Dat
lukt helaas niet elke dag..... We hopen dat snel
duidelijk is waardoor juf Linda zich zo ziek voelt
en hopen dat zij daarna ook snel weer opknapt.
Wie juf Linda een kaartje wil sturen:
Linda van Weers
Papenkamp 33
9412 BK Beilen
De komende periode komt juf Marga Sanneman
invallen op maandag, donderdag en vrijdag. Voor
de dinsdag- en woensdagmorgen is dit nog niet
duidelijk maar we hopen dat dit ook snel ingevuld
is. De tienminutengesprekken voor groep 3/4
komen voor aanstaande maandag te vervallen. De
ouders van deze groep ontvangen nog een
nieuwe uitnodiging. Wanneer dat is, is op dit
moment nog niet bekend.
Tienminutengesprekken
Komende maandag zijn de
tienminutengesprekken. Alle ouders hebben
inmiddels een uitnodiging en een tijdstip
ontvangen. We starten aanstaande maandag om
16.30 uur. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8
worden nadrukkelijk ook hiervoor uitgenodigd.

Jumbo
Met het einde van de
actie Sparen voor je
School van de
Jumbo mochten we
maar liefst € 1136,78
In ontvangst nemen. Tjonge, wat een bedrag!
We willen iedereen die hiertoe bij heeft gedragen
heel hartelijk bedanken!

Ook de Coop is weer een actie gestart voor de
scholen. Heb jij je munten in de buis van de Vaart
gedaan? Deze actie liep tot 13 november.
Binnenkort wordt bekend gemaakt hoeveel de
opbrengst is. Alvast hartelijk dank voor jouw en
uw bijdrage!
Bloembollenactie
De onverwachte Bloembollenactie heeft maar
liefst 306,- opgebracht. Van deze actie willen we
een kast inrichten met gezelschapsspelletjes. Bij
gezelschapsspelletjes staat het samen spelen en
de gezelligheid voorop. Iedereen die zich voor
deze actie heeft ingezet: hartelijk bedankt!
Speculaaspoppen
Vrijdag 25 november krijgen alle
leerlingen weer een pakketje
speculaaspoppen mee.
De jaarlijkse speculaaspoppenactie
zorgt ervoor dat de ouderbijdrage niet verhoogd
hoeft te worden. Van deze gelden betaald de
ouderraad o.a. de festiviteiten rondom sinterklaas,
kerst en de schoolreizen.
Koffie- en klus
Vrijdag 25 november is er weer
een koffieochtend. Kom
gezellig koffie drinken, nieuws
uitwisselen en stel al uw
vragen.
Een deel van deze ochtend
willen we besteden aan het inpakken van de
speculaaspoppen en het klaarmaken van de
schoenendozen. Helpt u mee? Graag tot dan!
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Sinterklaasfeest
Op school wordt al druk gekeken
naar het Sinterklaasjournaal. Zal
Sinterklaas ons ook dit jaar weer
een bezoekje brengen? Meer
over ons 5 decemberfeest leest u
in de volgende nieuwsbrief, die
uitkomt op vrijdag 2 december.
Schoenmaatjes
Denken jullie er nog even
aan? Vrijdag 25 november is
de laatste dag om de
schoenendozen in te
leveren. daarna staan de
schoenendozen nog even op
school en gaan ze op
transport. Doe jij ook mee?
Doe een ander kind, hier er weg, een groot
plezier!
Kerststukjes
Op donderdag 15 december gaan we ’s
middags weer kerststukjes maken.

Het nieuwe leren
Dit schooljaar zijn we bezig
om onze leerlingen meer
eigenaarschap te geven in
het eigen leerproces. Dat
klinkt wat ingewikkeld. We
willen onze leerlingen
motiveren om na te denken
over de eigen leerdoelen.
Als team volgen we hiervoor verschillende
workshops en trainingen.
Om leerlingen meer eigenaarschap te geven
maken we het leren meer zichtbaar. In onze
groepen hangen posters met doelen waar we de
komende tijd aan werken. Komend jaar starten
we met Spelling. Leerlingen kunnen hierop
aangeven of ze het onderdeel al beheersen of dat
er nog aangewerkt moet worden. Zo worden
leerlingen zich meer bewust van de eigen
mogelijkheden en de zaken waar nog aangemerkt
moet worden. Een kijkje nemen? Kijk dan eens in
groep 5/6, daar zijn de doelen al zichtbaar. En
vraag vooral de leerlingen er maar eens naar.

Voor deze middag zoeken we ouders en andere
geïnteresseerden die ons willen helpen. In kleine
groepen willen we de leerlingen enkele
grondregels bijbrengen van het maken van
kerstbakjes. Dus: bent u ‘bloemschikdeskundige’,
‘expert kerststukjes maken’ of gewoon een
liefhebber van knutselen met groen? Meld u aan
bij juf Inge, juf Marga of juf Jedidja.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
zal verschijnen op
vrijdag 2 december.
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