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Nieuwsbrief

Jaargang 21, september 2019

Agenda september/oktober
09-09 MR-OT vergadering
11-09 GMR vergadering
13-09 Mozaïeken Corso prikken door bovenbouw
14 t/m 15-09 Corso Frederiksoord
17/19/20-09 Tostiweek, dinsdag: middenbouw, donderdag:
bovenbouw, vrijdag: kleuters
20-09 Sportdag midden- en bovenbouw ism MBO4LeisureSports
23 en 24-09 Kennismakingsgesprekken gr 3 en gr 6
24-09 Voorstelling Scala ‘Eureka’, kleuters 10.45 uur en
middenbouw 12.45 uur op de Bron in Nijensleek -> vervoer nodig
25-09 Start verkoop Kinderpostzegels door bovenbouw
30-09 Schoolfotograaf, individuele/ broer en zus/ groepsfoto’s
30-09 Gastles Heide opschonen, bovenbouw
02-10 Start Kinderboekenweek
04-10 Dierendag, 8.30-9.00 uur dieren een kijkje in de klas
05-10 Oud papier
07 t/m 18-10 Inloopochtenden ‘kom in de klas’ 8.30-10.00 uur
09-10 Schoolkorfbaltoernooi in Wapserveen, 14.30 uur
11-10 Leerkrachten studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur
15/17/18-10 Tostiweek, dinsdag: middenbouw, donderdag:
bovenbouw, vrijdag: kleuters
17-10 Zakelijke ouderavond Ouderraad, 19.30 uur
21 t/m 25-10 Herfstvakantie
04-11 Voorstelling Scala ‘Dancehypes’, bovenbouw, 9.30 uur Stad
&Esch Diever-> fietsbegeleiding nodig

Spreekuur jeugdverpleegkundige
De Jeugdverpleegkundige heeft spreekuur bij de
Peuterspeelzaal, op 8 en 14 november van 8.30
tot 9.00 uur. Heeft u vragen over uw kind? Dan
kunt u bij haar terecht.

Welkom op KC de Vuursteen
KDV
Kyano Jubitana, Mart Idserda
Kleutergroep
Dex Heijnen, Roel Pit, Benthe Isa
Schuurmans, Gus van Eijk, Lucas Klaster
Middenbouw
Jip Heijnen
BSO
Mieke van der Stam, Jip en Dex Heijnen,
Caydence Jubitana, Roel Pit
Allemaal veel plezier, samen met jullie
familie, op KC de Vuursteen!

Oud papier
Zaterdag 5 oktober 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.
fam. M. Stevens, fam. R. van Eijk.

Schoolgids en Privacybeleid Stichting Talent Westerveld
De schoolgids 2019-2020 is door de leden van de MR goedgekeurd en ondertekend, als bijlage is deze
toegevoegd, alsmede het Privacyreglement. Wij gaan ervan uit dat u zich van de inhoud op de hoogte stelt. Ook
kunt u deze informatie vinden op de website www.kcdevuursteen.nl
Zonder reactie van uw zijde gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de inhoud van de schoolgids en het
privacyreglement en dus – daar waar nodig - uw toestemming geeft.

0uder-kindgesprekkken worden kennismakingsgesprekken gr 3 en gr 6
Voorgaande jaren waren er jaarlijks 3 gesprekken met ouders (okt-febr-juni), waaronder het eerste
gesprek het omgekeerde ouder-kindgesprek. Dit eerste gesprek buigen wij om tot een
kennismakingsgesprek met ouders en hun kind voor groep 3 en groep 6.
Wij vinden het belangrijk om met u als ouder en uw kind in gesprek te zijn. Wij houden ook
regelmatig kindgesprekken in kleine groepjes.
De intekenlijsten voor groep 3 en groep 6 hangen vanaf maandag 16 september in het Hart. De
ouders van de nieuwe kleuters hebben inmiddels bij juf Hennie en/of juf Marion hun
kennismakingsgesprek gehad.
Voor de andere ouders en kind(eren) is er altijd gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te
gaan na schooltijd.

Oktobermaand – kindermaand: ‘Kom in de klas’
Vorig jaar hebben we in oktober met veel enthousiasme
inloopochtenden georganiseerd. Ouders konden een uurtje
meedraaien in de groep van hun kind(eren). Ook dit jaar
bieden we u die gelegenheid, van 7 t/m 18 oktober. Vanaf
maandag 30 september as hangen de inschrijflijsten
hiervoor in het Hart. Schrijf je in en kom in de klas!

Kinderboekenweek ‘Reis mee’
Woensdag 2 oktober as start de
jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit
jaar in het teken van voertuigen. In
de informatiebrieven van de onderen middenbouw krijgt u nadere
informatie hierover.

Dierendag
Vrijdag 4 oktober mogen de dieren
een kijkje nemen op KC de
Vuursteen, van 8.30-9.00 uur.
Honden en katten laten we thuis,
maar de andere dieren zijn van
harte welkom. Graag om 9.00 uur
weer mee naar huis, om de dieren
weer hun rust te geven.

Nieuwe collega KaKa
Zoals eind vorig schooljaar
aangegeven zijn Holdrik- Jan
Heijman en Nienke Buwalda,
wegens hun studie, niet meer
werkzaam bij de BSO van
KaKa. Petra Rozendal neemt,
per 1 november, hun plaats
in. Ter zijner tijd stelt zij zich
voor in de nieuwsbrief. Tot
die tijd komen onze vaste
invalkrachten ons assisteren.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Sinds 1 september jl ben ik als zijinstromer van de PABO
Windesheim, werkzaam op KC De
Vuursteen. Het komende schooljaar
zal ik samen met Bert op dinsdag en
donderdag groep 6,7 en 8 lesgeven.
Ik ben Josine Bergman, 36 jaar en
woon in Havelte. Samen met mijn
man heb ik drie kinderen in de
leeftijd van 2, 6 en 7 jaar.
Ik was tot voor kort werkzaam als
radiologisch laborant in de Isala in
Zwolle.
De eerste werkdagen zitten er
inmiddels op en ik heb ontzettend
veel zin, om samen met de kinderen
er een leerzaam jaar van te maken.
Mochten jullie nog vragen hebben,
loop gerust binnen.

Jarig in september en oktober
01-09 Lotte de Vries
07-09 Lucas Klaster
08-09 Sophie Doorten
11-09 Lauren ten Wolde
18-09 Jan Zwambag
19-09 Roze en Jachim Lok
20-09 Milan Luk
21-09 Milan Jansen
22-09 Niek van Dalen
27-09 Lina Dekker
01-10 Elin Idserda
01-10 Jelmer Kramer
07-10 Benjamin van Dalen
10-10 Jesper Oostra
12-10 Teska van Aartsen
14-10 Mieke de Boer
15-10 Esmee Westenbrink
24-10 Merijn Winkel
29-10 Hannah Kalsbeek

‘Tostiweek’
In de leerlingenraad is vorig jaar
naar voren gekomen dat de
kinderen af en toe een tosti wel
lekker zouden vinden. Met geld
van Spr!nt zijn er destijds 2 tostiijzers aangeschaft. De kinderen
kunnen op tostidag brood met
kaas/ham/salami meenemen en
worden er tosti’s gemaakt, de saus
verzorgd school. Mmmm…

Erepenning Rensina van Raalte
Maandag 26 september jl begon de eerste schooldag en stapte Rensina de
Peuterspeelzaal nietsvermoedend binnen. De verrassing was groot, toen
bleek dat er een feestje voor haar was georganiseerd. Familie, vrienden,
ouders, kinderen en collega’s stonden op het schoolplein. En als klap op
de vuurpijl kwam Burgemeester Jager van Westerveld ook. Rensina kreeg
het warm en dacht……’jeetje wat is dit?’
Rensina is deze morgen benoemd tot ‘Ereburger van de Gemeente
Westerveld’ en kreeg de erepenning uitgereikt. Zij werd door velen
gefeliciteerd en gaven haar een blijk van waardering voor de afgelopen 22
jaar als vrijwilligster. We kijken terug op een mooie dag!
Rensina, bedankt voor de lekkere traktatie en we hopen jou, nog vele
jaren als vrijwilligster te mogen begroeten op de peuterspeelzaal.

Ruimte BSO en Hart
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de
ruimte van Kaka en het Hart van het
Kindcentrum. Een mooie groene kleur op de
muur, steigerhouten meubels, verlichting en
noem maar op. Het resultaat mag er zijn!
In het Hart is een schuifwand geplaatst voor
een extra lokaal. Samen spelen, leren en
werken onder 1 dak.
We hebben 3 schoolregels:
1.‘Voor groot en klein zullen we aardig zijn!’
2.‘Laten we goed voor de spullen zorgen, dan
zijn ze weer te gebruiken morgen!’
3.‘De school is van binnen een wandelgebied
en buiten hoeft dat lekker niet.’
Aan de hand van deze schoolregels wordt in
elke groep, samen met de kinderen,
klassenregels afgesproken.

Welkom in de groepen vanaf 8.15 uur
Vanaf 8.15 uur zijn de leerkrachten in de groepen aanwezig en
heten zij alle kinderen van harte welkom. Mocht u eerder de
kinderen naar school willen brengen, kunt u gebruik maken van de
Voorschoolse opvang. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij
Marion van KaKa.

Nieuws uit o.a. de Smoestuin, leerlingenraad,
talenten
Er is volop keuze in de Smoestuin. Laat u elke dag verrassen; tomaatjes, bietjes, courgette, pompoen,
kalebas of een mooie bos zonnebloemen uit onze eigen Smoestuin.

Met vriendelijke groeten,
Team KC de Vuursteen

