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Agenda september
03-09

maandag

1e schooldag, vanaf 8.25 uur welkom, pannenkoeken
eten

07 en 08-09

Vrijdag/zaterdag

Corsowagen prikken groep 6/7/8 en zaterdag optocht in
Frederiksoord ’s middags en ’s avonds groep 8
feeënwagen

08-09

Zaterdag

Oud papier

11-09

dinsdag

Viswedstrijd, 18.00-19.00 uur

12-09

woensdag

GMR vergadering

14-09

vrijdag

Excursie groep 6/7/8 Buitencentrum W’oord, 9.00-12.00
uur -> fietsbegeleiding nodig

19-09

woensdag

Informatieavond KC de Vuursteen 19.00 uur

24 en 25-09

Maandag,
dinsdag

Oudergesprekken groep 1/2
ouder-kindgesprekken, groep 3 t/m 7
groep 8 in november met VO gesprek

25-09

dinsdag




26-09
28-09

woensdag
vrijdag

Voorstelling Scala ‘Othello’ gr 6/7/8, 11.00 uur
Shakespeare Diever -> fietsbegeleiding nodig
OR-MR-team overleg, 15.30 uur

Welkom
Afgelopen maandag zijn
we gestart met het nieuwe
schooljaar. We heten
iedereen weer van harte
welkom. We zijn het jaar
swingend begonnen en
gaan er met elkaar een
mooi en inspirerend jaar
van maken.

Start Kinderpostzegels, gr 6/7/8
Vanaf 8.45 uur afsluiting thema ‘Water’ in amfitheater,
groep 1 t/m 8. Korte presentaties door de kinderen.
Iedereen is welkom!

Viswedstrijd
Dinsdag 11 sept as 18.00-19.00 uur
is de jaarlijkse viswedstrijd. De
‘visplek’ wordt nog bekend gemaakt.
Succes allemaal! Wie wordt de
nieuwe viskampioen van 2018?

Oud papier
Zaterdag 8 september 2018 wordt
oud papier opgehaald. U wordt om
8.55 uur op school verwacht. Graag
zelf voor vervanging zorgen als u
verhinderd bent. Voor vragen kunt u
terecht bij Gert Zwambag, ORlid/coördinator oud papier.
Deze keer zijn fam. Pit, Borger,
Westenbrink en Meihuizen aan de
beurt.
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Informatie-avond
Woensdag 19 september as is
de informatie-avond. Dit jaar
is er in de kleutergroep inloop,
waar u vragen kunt stellen. In
groep 3 t/m 8 nemen we u
mee in het lesprogramma van
de kinderen, o.a. hoe wordt
er gewerkt? Welke materialen
worden gebruikt? Wat wordt
er geleerd? Vragen van uw
kant zijn van harte welkom.
We starten om 19.30 uur. In
twee rondes wordt er
informatie gegeven. Rond
20.00 uur is er tijd voor
koffie/thee en de tweede
ronde start om 20.15 uur. We
ronden de avond af om 21.00
uur. We zien u graag!

Jaarplanning en ouderhulplijst
Als bijlagen vindt u de jaarplanning
en de ouderhulplijst. Alle activiteiten
die tot nu toe bekend zijn, staan
vermeld in de jaarplanning. Handig
voor de ‘thuisagenda’.
Hulp van uw kant is altijd fijn voor
ons, daarvoor hebben wij een
ouderhulplijst. Wilt u aangeven
waar u bij kunt helpen en deze
volgende week meegeven naar
school. Dan maken wij daar een
inventarisatie van.
Gym
Wij geven 3 keer per week gym,
op dinsdag, donderdag en
vrijdag. Douchen is vrijwillig.
Na de vakantie zijn sommige
kinderen gegroeid, wilt u even
kijken of de gymschoenen ed
nog passen. Voor de veiligheid
vinden wij schoenen tijdens de
gymles belangrijk.

Gezonde school
Leuk om te zien hoe iedereen
weer geniet van zijn inhoud
van zijn trommeltje.
Rond 10.15 uur eten/drinken
we met fruit en om 12.15
uur eten we onze lunch.
De kinderen kunnen gebruik
maken van de koelkast in het
Hart, om de lunch koel te
houden.
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Nieuwsbrief KaKa KC de Vuursteen
Jarige joppen
In de vakantie waren de peuters
Benthe Schuurmans en Gus van Eijk
jarig. Nog hartelijk gefeliciteerd!
Lucas Klaster is 7 september jarig. Al
deze kinderen zijn of worden nu 3
jaar.
Mirco Oostra en Wout Pit hadden
hun verjaardag in de vakantie. De 2ling Roze en Jachim Lok zijn jarig op
19 september, Milan Luk op 20
september en Milan Jansen op 21
september. Dat wordt een feestje op
de BSO 
Allemaal gefeliciteerd!
Niek van Dalen is 22 september jarig
en gaat 1 jaar worden!
Fijne dag met papa, mama en jullie
familie.
Wie komt er logeren?
Bij groep 1 en 2 woont Kikker. Kikker
gaat af en toe bij de kleuters logeren.
Nu komt vriendje Eend ook in
Wapserveen wonen en wel bij de
Peuterspeelzaal. Eend en Kikker
worden dus buren. Logeren is altijd
een feest en daarom gaat Eend bij de
Peuters thuis slapen. Eend krijgt een
koffer mee en daar zit van alles in,
een pyjama, tandenborstel en ook
een schriftje, waar de belevenissen
van de logeerpartij in kunnen
worden gezet. In de kring kunnen we
dat voorlezen. We wachten met
smart op Eend. Wanneer zou die
komen?

Bedankje
Een bedankje is zeker op zijn plaats voor alle ouders die zich in de
vakantie hebben ingezet voor de tuin en kippen. Echt top!
De kippen….allemaal hanen waren het, ze zijn helaas weer terug
naar Kalle. Zo klein en schattig als ze waren, hoe groot en sterk ze
werden. We hebben ons vergist in wat zijn kippen en wat zijn
hanen. We hebben er met de kinderen van de BSO een hele studie
aangewijd, maar helaas…..verkeerd gegokt 
We zijn op zoek naar echte krielkippen, zodat ons hok weer
bewoond wordt.
Oproep ‘Boekenpret’
Over enkele weken gaat Boekenpret weer
van start. We zoeken nog een ouder die dit
voor de kinderen wil verzorgen. Op
donderdagmorgen ruilen de peuters de
boekjes. En wanneer het tijd is om ze terug
te brengen naar de bibliotheek dan weer
nieuwe boeken ophalen. Die dan gaan over
het nieuwe thema dat centraal staat. Wie
heeft tijd en lijkt dit leuk?

BSO uitje
Kinderopvang Kaka bestaat dit jaar
10 jaar. Ter gelegenheid hiervan
gaan we in de herfstvakantie er op
uit. We gaan op woensdag 24 okt.
naar Duinenzathe in Appelscha. Alle
BSO’s van Gemeente Westerveld
gaan mee. Dus zit je op de BSO en
wil je mee? Geef je dan alvast op bij
Jolanda of Marion. De precieze tijd is
nog niet bekend. Nadere informatie
volgt nog. Je kunt je tot 1 oktober
opgeven.
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BoekStart viert 10-jarig bestaan met Gouden Wikkel-actie
In 2018 bestaat BoekStart tien jaar. Boekstart is het succesvolle programma van de
bibliotheek dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Al
ruim 10.000 BoekStartkoffertjes hebben via een Drentse bibliotheek baby’s bereikt.
Om dit te vieren is er van 8 tot en met 29 september een actie waarbij vinders van
een gouden wikkel een mooi prijzenpakket ontvangen.
De Gouden Wikkel-actie
Om het succes van tien jaar BoekStart te vieren organiseren alle bibliotheken in
Drenthe de Gouden Wikkel-actie. Wie in de actieperiode (van 8 tot en met 29
september) zijn of haar kind lid maakt van de bibliotheek en in het
BoekStartkoffertje een gouden wikkel vindt, ontvangt een leuk prijzenpakket. Er zijn
meerdere prijzen per gemeente te winnen, dus het loont in deze periode dubbel om
het BoekStartkoffertje op te halen.
Boekstart
Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Voorlezen versterkt
bovendien de band met je baby. Vanuit deze gedachtes is BoekStart ontstaan, een
programma waarin kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders van boeken
kunnen genieten. Vanaf het moment dat een kind drie maanden is, kun je samen al
‘speellezen’ (plaatjes kijken, praten en zingen).
Iedere baby die wordt ingeschreven als lid van de bibliotheek, ontvangt een gratis
koffertje met boekjes. In de meeste bibliotheken is een speciale hoek met boeken
voor baby’s. Ook worden er vaak voorleesuurtjes georganiseerd waar ouders en
verzorgers met hun baby welkom zijn. In het BoekStart-project werken bibliotheek,
gemeente en consultatiebureau samen.
Succes
Jaarlijks worden er in Drenthe zo’n 1.000 baby’s ingeschreven. Dat betekent dat er
de afgelopen 10 jaar ruim 10.000 BoekStartkoffertjes zijn uitgereikt. Veel
ouders/verzorgers komen daarna regelmatig in de bibliotheek om boekjes te lenen
of mee te doen aan de voorleesuurtjes.
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#durf te vragen
Werkplaats
Meester Gerben en juf Marion gaan
de Werkplaats aanpakken, zodat we
er gebruik van kunnen maken. Het is
er nu nog te vochtig. De muur slaat
namelijk door. Dus willen we gaan
potdekselen.
Ook zoeken we nog een groot
kozijn, zodat er meer licht komt in
de werkplaats. Wie heeft nog een
kozijn over?
En wil er een ouder, opa of
misschien wel een mama mee
helpen met deze klus?
Traphekje
Vraag van het Kinderdagverblijf:
Heeft iemand van jullie nog een
traphekje over?

Informatieavond Peuterspeelzaal
KC De Vuursteen heeft op woensdag
19 september de jaarlijkse
informatieavond.
Ook de deuren van de
Peuterspeelzaal staan dan voor u
open. Loop eens even binnen voor
een kopje koffie en/of voor een
vraag.
Weet u nog nieuwe ouders en
peuters, wilt u ze dan hier op
attenderen?
Iedereen is van harte welkom.

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vlam’

Met vriendelijke groet, Team KC de
Vuursteen
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