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Agenda januari en februari 
15-01 Kerstfair overleg 
17-01 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
23-01 Voorleesontbijt 
24-01 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
27/28/31-01 Tostiweek, maandag: bovenbouw, 
dinsdag: middenbouw, vrijdag: kleuters 
27-01 GMR vergadering 
28-01 MR-OT vergadering 
30/31-01 Staking leerkrachten – kinderen vrij 
31-01 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
03-02 Intekenlijsten oudergesprekken in het Hart 
03-02 Studiemiddag leerkrachten, kinderen ’s    
middags vrij, vanaf 12.30 uur 
07-02 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
10/11/12/13-02 Oudergesprekken 
14-02 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
14-02 ‘De school Bios’ 
17 t/m 21-02 Voorjaarsvakantie 
28-02 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid 
Sam de Boer heeft afscheid genomen in de 
middenbouw. Wij wensen hem veel plezier 
en geluk op de Roosjenschool in Diever. 
 

Oud papier 
In de bijlage vindt u een brief m.b.t. het 
ophalen van het oud papier. Deze brief 
gaat ook over de streek.  
De Ouderraad is genoodzaakt 
(voorlopig) te stoppen met het 
inzamelen van het oud papier. Wij 
hopen spoedig met een oplossing te 
komen. 

Hand-voet en mondziekte 
Op dit moment heerst er bij de peuterspeelzaal hand-voet en mondziekte. Dit is erg vervelend, maar niet 
ernstig. Wel is het een besmettelijke virus. Als uw kind symptomen krijgt, zoals blaasjes gevuld met vocht aan 
de handen, in de mond of onder de voeten, willen we dit graag weten. Als het kind zich verder goed voelt, is 
het gewoon welkom bij ons. Voor meer informatie kunt u kijken op de GGD site. 
 

Voorleesontbijt 
Het centrale prentenboek van het 
jaar is: ‘Moppereend’. Voor info: 
www.nationalevoorleesdagen.nl  
Doel voorleesdagen: 
‘stimuleren van voorlezen aan 
kinderen!’  
Alle kinderen en peuters (en 
leerkrachten) mogen op donderdag 
23 januari in pyjama op school 
komen en krijgen na het voorlezen 
een ontbijt geserveerd door de 
Ouderraad.  
 

Cito Leerlingvolgsysteem (LOVS)  
Wij volgen de leerlingen vanaf groep 3 met de 
halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen 
van Cito (LOVS). Voor veel kinderen (en ouders) 
een spannende periode. Toch willen wij niet te 
veel nadruk leggen op het toetsen, om zo 
onnodige spanning te voorkomen…. 
Midden/eind januari zullen de Cito Midden 
toetsen worden afgenomen. De ontwikkeling 
kunt u inzien in het Parnassys ouderportaal 
vanaf 3 februari as. 

http://www.kcdevuursteen.nl/
mailto:devuursteen@talentwesterveld.nl
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Jarig in januari en februari 
01-01 Sjoerd Westenbrink 
05-01 Isa Vaartjes 
06-01 Nick Jansen 
08-01 Liam ten Heuvel 
16-01 Rogier Manden 
21-01 Xem de Vries 
23-01 Alwin Stevens 
24-01 Noah Derks 
31-01 Maas Rozema 
01-02 Sten Idserda 
05-02 Mart Idserda 
17-02 Chris Rumph 
20-02 Haley Brussee 
22-02 Mathijs Derks 
25-02 Hugo de Lange 
29-02 Tim Duiven 
 
 
 

Van Gerben,  
Staking 30 en 31 janauri as 
Zoals jullie allemaal weten maken wij ons grote zorgen over verschillende 
kwesties die op dit moment binnen het onderwijs spelen: 
- een te hoge werkdruk 
- onvoldoende collega’s 
- een salaris dat niet in lijn is met dat van vergelijkbare beroepen 
 
Hoewel er (kleine) stappen zijn gezet, komt dit niet in de buurt bij wat er 
nodig is om van een baan in het basisonderwijs weer een baan te maken, 
die zo aantrekkelijk is dat (meer) mensen voor dit mooie vak gaan kiezen. 
Onze stakingsacties en andere geluiden hebben er zelfs niet toe geleid dat 
het onderwijs in 2020 op het prioriteitenlijstje van onze regering terecht is 
gekomen.  
 
De gezamenlijke bonden hebben dan ook opgeroepen om opnieuw te 
staken, maar nu 2 dagen (30 en 31 januari). Het staat elke individuele 
leerkracht vrij om van het stakingsrecht gebruik te maken, zoals het ook 
elke leerkracht vrij staat om dit niet te doen. In ons team zijn we hierover 
uitgebreid maar met respect voor ieders mening met elkaar in gesprek 
gegaan en is de stakingsbereidheid geïnventariseerd. Deze bereidheid is 
zo groot dat ik besloten heb dat er op de gehele school op deze dagen 
geen lessen worden gegeven.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat dit overlast kan betekenen voor ouders, 
maar hebben desondanks toch gemeend om de zorg voor de toekomst 
van het onderwijs aan jonge kinderen zwaarder te moeten laten wegen. 
Door jullie tijdig te berichten ga ik ervan uit dat iedereen tijd heeft om op 
de situatie in te spelen.  
 
 
 Thema ‘Winter’ 

Op de peuterspeelzaal wordt er de komende 
tijd gewerkt aan het thema ‘Winter’. Al is 
het buiten niet te zien en te voelen, omdat 
het ongewoon warm. We hebben onze 
themakast ingericht voor de winter en 
zullen het erg leuk vinden als de peuters iets 
mee nemen voor dit thema. 
 

Logopedie PSZ 
Op  woensdag 4 maart as komt de logopedie voor een groepsobservatie bij de peuterspeelzaal. Voor de 
peuterspeelzaal op de andere dagen wordt nog een afspraak gemaakt. 
De ouders ontvangen na de observatie een logopediebericht met daarin de bevindingen van de logopedist. 
Kinderen die logopedie hebben, worden niet geobserveerd door de logopedist. 
 

Boekstartuurtje op locatie 
Op donderdag 16 januari as wordt 
er een boekstartuurtje op de 
peuterspeelzaal gehouden, van 
9.30-10.30 uur. De kinderen van de 
peuterspeelzaal van de woensdag 
en vrijdag zijn met hun ouder(s) ook 
welkom op dit Boekstartuurtje. 
 

http://www.kcdevuursteen.nl/
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Nieuws van Spr!nt en de leerlingenraad 

‘De School BIOS’ 
 
De leerlingenraad heeft in het overleg met juf Hennie en juf Antje een 
voorstel gedaan voor het organiseren van een activiteit voor alle 
kinderen van KC de Vuursteen. Samen met het bedrijf Spr!nt wordt er 
een filmavond georganiseerd  ‘De school BIOS’ op vrijdag 14 februari 
as. 
 
Samen zijn met Valentijnsdag was een mooie aanleiding om een 
filmavond te organiseren. Er wordt €2,00 pp. gevraagd voor deze 
filmavond. Het geld dat de leerlingenraad en Spr!nt  hiermee verdienen 
komt ten goede aan een extra activiteit voor de kinderen dit schooljaar. 
Verdere informatie hierover volgt t.z.t. 
 
Kom gezellig film kijken in de ‘Schoolbios’ samen met je broer(s)/zus(sen), opa’s/oma’s, papa/mama. 
Heb je broertjes/zusjes bij de peuters? Deze zijn samen met papa/mama ook van harte welkom. 
 
Wanneer: 14 februari as 
Tijd:  17.30 - 18.15 uur ‘School BIOS’ voor peuters en kleuters 

19.00 - 21.00 uur ‘School BIOS’ voor de middenbouw en bovenbouw 
 
In de pauze (15 min) kan er drinken/lekkers gekocht worden in de ‘bios-kiosk’ van de leerlingenraad 
en Spr!nt. 
 
We zien jullie graag! 
 
Groeten leerlingenraad en SPR!NT KC de Vuursteen 
 

http://www.kcdevuursteen.nl/
mailto:devuursteen@talentwesterveld.nl
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Met vriendelijke groeten, 

Team KC de Vuursteen 
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