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Oud papier 
Zaterdag 31 augustus 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. 
31 augustus: fam. Rozema, fam. Berkhout-
van Zomeren, fam. Klaster en fam. Luk. 

Agenda  
26-08 1e schooldag: doorgaande jaarthema: ‘Kleurrijk!’, 8.25 uur 
30-08 Schoolzwemmen gr 5-8 
31-08 Oud papier 
03-09 Viswedstrijd, 18.00-19.00 uur 
04-09 Studiedag leerkrachten, kinderen gehele dag vrij! 
06-09 Schoolzwemmen gr 5-8 

 

Kleurrijk het nieuwe schooljaar in 

Maandag as starten wij het schooljaar ‘KLEURRIJK’!! 

We vinden het fijn om jullie allemaal weer te mogen begroeten vanaf 8.15 uur met een kopje koffie/thee. 
We starten de ochtend met de uitreiking van de erepenning aan Rensina van Raalte. Zij krijgt de 
erepenning door burgemeester Jager van gemeenste Westerveld aangeboden, omdat zij al jarenlang 
(meer dan 20 jaar) het bekende gezicht, als vrijwilligster, is van de peuterspeelzaal ‘Drie Turfjes Hoog’.  
Aansluitend is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in de verschillende groepen en de BSO. 
Daarna gaan de kinderen met de leerkracht hun eigen groep/lokaal verkennen. 
Tijdens de lunch (12.15 uur) worden alle kinderen getrakteerd op een broodje knakworst, aangeboden 
door de Ouderraad (OR). 
Komend jaar staat ‘Kunst in de klas’ centraal. Thema’s eerste periode: 
Kleuters en middenbouw: ‘Kleurrijk het schooljaar in’ 
Bovenbouw: ‘Multimedia’  
Meer informatie mbt de groepen en thema’s vindt u in de informatiebrieven van de groepen, deze worden 
afzonderlijk van deze welkomstbrief, door de leerkrachten verzonden. 
 
 
 

Vernieuwde inrichting 
De school en de BSO van KaKa hebben in de 
vakantie hard gewerkt om de kinderen een 
fijne plek te kunnen bieden, zowel op school als 
tijdens de BSO.  
Kom binnen en laat je verrassen door de 
vernieuwde look van de BSO en de beide 
lokalen van de middenbouw. De peuters en de 
kleuters gaan meer samenwerken en zullen ook 
meer in beide ruimtes te vinden zijn.   
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maken er met elkaar een KLEURRIJK 
jaar van! 

 

Tot maandag!  

Team KC de Vuursteen 

Jaarplanning 2019-2020 
Als bijlage vindt u de jaarplanning. 
Alle activiteiten die tot nu toe 
bekend zijn, staan vermeld in de 
jaarplanning. Handig voor de 
‘thuisagenda’. 
Er zijn een aantal data waarop de 
kinderen vrij zijn, buiten de 
vakanties om.  
De planning van het oud papier is 
nog niet volledig en deze wordt tzt 
afzonderlijk verstuurd en 
rondgebracht door het dorp. 
In de tweemaandelijkse 
nieuwbrieven staan de recente data. 

Gym/schoolzwemmen 
De kinderen van de midden- en 
bovenbouw hebben 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 
raden wij schoenen aan tijdens 
de gymles belangrijk. 
Groep 5-8 heeft nog 2 keer 
schoolzwemmen (dd 30 aug en 
6 sept)  

Gezonde school 
Wij vinden gezonde voeding 
belangrijk voor de kinderen.  
Rond 10.15 uur eten/drinken we 
ons eigen fruit en drinken (niet 
koolzuurhoudend) en om 12.15 
uur eten we onze eigen lunch.  
De kinderen kunnen gebruik 
maken van de koelkast in het Hart, 
om de lunch koel te houden. 
Wij juichen gezonde traktaties bij 
verjaardagen ook van harte toe.  
In de jaarplanning zijn de 
tostiweken opgenomen. 

Erepenning Rensina (geheimpje) 
We starten om 8.30 uur met een feestelijke 
gebeurtenis: Rensina krijgt een erepenning. Zij 
was in 2017 20 jaar vrijwilligster bij de peuters. 
Dit hebben we destijds met een klein feestje 
gevierd. Maandag krijgt dit een vervolg, zij krijgt 
een erepenning uitgereikt door burgemeester 
Jager van de gemeente Westerveld. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn en Rensina te feliciteren. 
Ze weet het zelf nog niet…. Dus we houden het 

nog even geheim. 


