
 

Nieuwsbrief Jaargang 21, november 2019 

 

 

 

  

Agenda november/december 
04-11 Voorstelling Scala ‘Dancehypes’ bovenbouw, 
9.30 uur, Stad en Esch Diever 
06-11 Staking leerkrachten – kinderen vrij! 
07-11 Brandpreventieles – alle groepen 
07-11 Atelier ‘lampion’ 13.00-14.00 uur 
08-11 Heide opschonen – bovenbouw (bij goed weer) 
09-11 Oud papier 
11-11 Sint Maarten 
12-11 MR-OT vergadering, 20.00 uur 
13-11 Afsluiting project ‘De nieuwe Wildernis’ in de 
eigen groep – gr 345 fiets mee! 
16-11 Aankomst Sinterklaas in Apeldoorn 
18/19/22-11 Tostiweek, maandag: bovenbouw, 
dinsdag: middenbouw, vrijdag: kleuters 
19-11 Jeugdverpleegkundige op school aanwezig 
20-11 Sinterklaastoneel bovenbouw, vertrek 18.15 
uur 
22-11 Atelier ‘Sintknutsels’ 11.00-12.00 uur 
28-11 Jeugdverpleegkundige KaKa 8.30-9.00 uur 
29-11 Atelier ‘Sintknutsels’ 11.00-12.00 uur 
04-12 Sintkijkavond 19.00-20.00 uur 
05-12 Sinterklaas op school, kleuters vanaf 12.30 uur 
vrij en midden-/bovenbouw tot 14.15 uur Sintcircuit 
06-12 Atelier ‘Kerstknutsels’ 11.00-12.00 uur 
07-12 Oud papier  
09/10/13-12 Tostiweek, maandag: bovenbouw, 
dinsdag: middenbouw, vrijdag: kleuters 
12-12 Kerstfair, 17.30-20.30 uur 
18-12 Kerstdiner, 17.30-18.45 uur 
20-12 Speelgoeddag en shopper mee, kinderen vrij 
vanaf 12.30 uur 
21-12 t/m 05-01 Kerstvakantie 
06-01 Nieuwjaarskoffie vanaf 8.15 uur Welkom! 
 
 

Welkom op KC de Vuursteen 
KDV 
Tess Koerts 
Kleutergroep 
Elin Idserda, Jesper Oostra, Theije Kalsbeek 
Middenbouw 
Maureen Pot 
Bovenbouw 
Meike Pot 
BSO 
Elin Idserda, Jesper Oostra, Maureen Pot 
 
Allemaal veel plezier, samen met jullie 
familie, op KC de Vuursteen! 
 

Oud papier 
Zaterdag 9 november  en 7 december 
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 Annemarie Luk 
(0612611998), OR-lid/ coördinator oud 
papier. 
9 november: fam. Dennis Derks en fam.  
M. Marcelis. 
7 december: fam. J. Berkhout-van 
Zomeren en fam. A. Kramer 
 

Vervolg oud papier 
Momenteel is er in de OR veel overleg over, de lage opbrengst en verhuizing Hutimaki van, het oud 
papier. Vanwege de onduidelijkheid kan er nog geen nieuwe ophaallijst over de streek worden 
bezorgd. Wilt u aan uw buren/ dorpsgenoten doorgeven dat op zat 9 november en 7 december papier 
wordt opgehaald. Alvast dank! Dorpsgemeenschap zal dit ook kenbaar maken via hun kanalen.  



 
 

 

 

  

Jarig in november en december 
04-11 Theije Kalsbeek 
07-11 Pyke Warnders 
09-11 Dinand Gol 
12-11 Robine de Vries 
12-11 Elze Meijer 
14-11 Ninthe Winkel 
24-11 Senn Vaartjes 
24-11 Benthe Marcelis 
27-11 Lieke Oostingh 
02-12 Job Duiven 
06-12 Nina Schoemaker 
12-12 Kyano Jubitana 
15-12 Rosa Dekker 

Nieuwe collega’s KaKa 
Ouders van de KaKa zijn inmiddels op de hoogte 
gebracht van de nieuwe collega’s. Petra Rozendal 
(zie foto) komt u tegen bij het kinderdagverblijf en 
de BSO. Anouk Nieuwenhuis komt helpen bij de 
BSO. Veel plezier bij KC De Vuursteen! 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de Ouderraad 
De zakelijke ouderavond is voor de 
herfstvakantie gehouden en 
onderstaande zaken zijn behandeld: 
Verhoging ouderbijdrage 
Er is ingestemd met een verhoging van 
de ouderbijdrage. De bijdrage voor de 
schoolreis voor de middenbouw gaat 
van € 28,- naar € 30,-. Voor de 
bovenbouw van € 75,- naar € 80,-. Deze 
verhoging is nodig om dat de 
schoolreizen de afgelopen jaren duurder 
uitvielen en de opbrengst van het oud 
papier lager is dan voorheen. De nota's v  

oor de ouderbijdrage ontvangt u 
binnenkort. 
Leden Ouderraad 
Josien de Boer was aftredend en 
herkiesbaar, zij is herkozen als lid van 
de ouderraad. 
Decharge penningmeester 
De kascommissie heeft de 
penningmeester voor het afgelopen jaar 
decharge verleend. De kascommissie 
voor volgend jaar bestaat uit Leonie de 
Vries en Jochem de Boer. 
Iedereen bedankt voor jullie 
aanwezigheid! 
 

Nieuws van de bibliotheek voor de jongere kinderen 
Leuke leesactiviteiten voor de jonge kinderen in de bibliotheek. In november zijn er naast 
‘Boekstartuurtjes’ in de bibliotheken, ook twee ‘Danspretuurtjes’. De kinderen gaan dansen op het 
verhaal uit een prentenboek.  
Dag en tijd: woensdag 6 november, bibliotheek Vledder: 9.00-9.45 uur  
bibliotheek Havelte: 10.30-11.15 uur. De deelname is gratis. 
De ‘Boekstartuurtjes’, waarbij je met je kind kan lezen en knutselen. 
Dag en tijd: woensdag 6 november, bibliotheek Dwingeloo 
donderdag 14 november, bibliotheek Havelte 
dinsdag 19 november, bibliotheek Vledder 
maandag 25 november, bibliotheek Diever. Het begint om 9.30-10.30 en de deelname is gratis. 
 
 

Mediawijsheid 
Onze kinderen worden steeds 
handiger met de media om ons 
heen. Praten met je kind over 
mediawijsheid kan lastig zijn. Op 
deze website 
https://www.mediawijsheid.nl/oude
rs/ vind je tips en links naar 
betrouwbare partijen die je verder 
kunnen helpen.  

Ouders-helpen-ouders 
We vergeten allemaal weleens iets… 
Hoe handig is het dat iemand je 
helpt herinneren. Zo is de niet-
vergeten-app een aantal jaren terug 
begonnen in een kleutergroep. 
Ouders houden elkaar op de hoogte, 
bijv tostidag, laarzen mee, excursie 
enz. Lijkt u dit ook handig? Wij 
(team) willen u wel in contact  
brengen met de app, maar regelen 
het niet.  

https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/


 
 

Nieuws uit de Smoestuin, leerlingenraad, 

ateliers 

 

Smoestuin 
De kippen voelen zich fijn bij KC de 
Vuursteen en de eerste eitjes zijn 
deze week gelegd. Op naar meer, 
voor de verkoop. Dagelijks zorgt de 
tuindienst en de BSO goed voor de 
kippen. Af en toe moet het 
kippenhok verschoond worden, deze 
week mocht de tuindienst daarbij 
helpen.  

De leerlingenraad 
Ook dit jaar heeft KC de Vuursteen weer een 
leerlingenraad gekozen. De leerlingenraad behartigd 
de belangen en activiteiten van de kinderen. 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen voor het 
eerst met juf Hennie en juf Antje om tafel gezeten 
om onderwerpen voor het komende jaar met elkaar 
bespreken. Veel succes met elkaar! 

Hulp bij ateliers Lampion, Sint en Kerst 
Afgelopen week hebben we een start gemaakt 
met de lampionnen. De kinderen hebben een 
keuze kunnen maken uit de voorbeelden van 
de juffen en meester. We zijn blij met de hulp 
van ouders.  Voor Sint en kerst kunt u ook 
helpen bij een ateliers, de volgende data en 
tijden zijn: 
Lampion: dond 7 nov 13.00-14.00 uur 
Sint: vrij 22 en 29 nov 11.00-12.00 uur 
Kerst: vrij 6 dec en ma 9 dec 11.00-12.00 uur 
Vindt u het leuk om te helpen, u bent van harte 
welkom! 



 

 

 
 

  

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Team KC de Vuursteen 

 

Wapserveen viert feest met elkaar 

Het ‘Sinterklaasfeest’ en ‘10 jaar Kerstfair’ 

Op 5 december verwelkomen wij de Sint met zijn pieten op KC de Vuursteen in Wapserveen. Iedereen uit het 

dorp is van harte welkom om dit met de kinderen te vieren in de gymzaal van de Wiekslag. 

Een week later, donderdag 12 december, 17.30-20.30 uur, wordt alweer voor de 10e keer de kerstfair 

georganiseerd. Voor Wapserveen – door Wapserveen! U komt toch zeker ook? 


