Nieuwsbrief

Jaargang 22, maart 2020

Agenda maart en april
03-03 MR-OT vergadering
04-03 ‘Veurlezen in het Drents’ in alle groepen
06-03 Muziekles Scala, kleuters en middenbouw
11-03 GMR vergadering
13-03 Muziekles middenbouw
13-03 Tostidag kleuters
16/17-03 Tostiweek, maandag: bovenbouw, dinsdag:
middenbouw
17-03 Voorstelling Scala ‘Nachtlamp’, kleuters in de Spronk
Vledder, 11.00 uur -> vervoer nodig
18-03 Zwerfvuilactie, 11.30-12.30 uur
20-03 Nationale Pannenkoekendag, opa’s en oma’s van harte
welkom! Van 12.30-14.00 uur
20-03 Muziekles middenbouw en kleuters -> presentatie
24-03 Excursie Scala ‘Proefkolonie’, bovenbouw,
Frederiksoord, 8.30 uur vertrek -> fietsbegeleiding
24-03 Project ‘van grond tot mond’, 12.45-14.15 uur
25-03 Betrokkenheids audit door Ivan van Gucht (CEGO)
30-03 MR-OT vergadering
31-03 Project ‘van grond tot mond’, 12.45-14.15 uur
02-04 Muziekles Scala, bovenbouw
06-04 Voorstelling Scala ‘Achterhuis’, bovenbouw,
Wilhelminaoord, 10.30 uur -> fietsbegeleiding
07-04 Nationale Buitenlesdag
09-04 Muziekles Scala, bovenbouw
09-04 Project ‘van grond tot mond’, 12.45-14.15 uur
10 t/m 13-04 Goede Vrijdag en Pasen, kinderen vrij
16-04 Muziekles Scala, bovenbouw
16-04 GMR vergadering
17-04 Koningsspelen
20/21/24-04 Tostiweek, maandag: bovenbouw, dinsdag:
middenbouw, vrijdag: kleuters
22-04 Interactieve ouderavond. Thema: ‘Welbevinden en
Betrokkenheid’, 19.30 uur (info volgt los van de nieuwsbrief)
23-04 Muziekles Scala, bovenbouw
27-04 t/m 08-05 Meivakantie

Welkom
KDV
Bjorn en Sven Middelbrink
PSZ
Bjorn Middelbrink, Pyke Warnders
Kleutergroep
Matthijs Derks
BSO
Matthijs Derks
Allemaal veel plezier, samen met
jullie familie, op KC de Vuursteen!

Project ‘van grond tot mond’
In het kader van voedseleducatie en in
samenhang met onze dagelijkse lessen
tijdens de tuindienst in onze
Smoestuin, krijgen de kinderen de
komende weken les vanuit het
lesprogramma ‘Holy Shit’.
Wij worden begeleid door
voedingsdeskundige Hetty Kerssies.
Het programma bestaat uit 6 thema’s.
Wij gaan de komende tijd aan de slag
met het thema: ‘Kookavonturen’

Jarig in maart en april
10-03 Alexandra Matache
13-03 Quint Dekker
16-03 Jacco de Lange
18-03 Maureen Pot
22-03 Niels de Boer
27-03 Merel de Vries
03-04 Tim Winters
09-04 Quintin Teunissen
09-04 Julian Derks
15-04 Benjamin Knol
17-04 Sverre Buwalda
17-04 Lara Warnders
17-04 Jolijn Stevens
19-04 Hidde Lootsma
22-04 Koen Rozema
27-04 Stijn Vuijk
Koningsspelen
Ook wij doen dit jaar, op 17 april,
weer mee. In plaats van een ontbijt
sluiten wij de ochtend af met het
koningslunchbuffet op school. De
koningsspelen starten we
traditiegetrouw zingend en dansend
met het Koningsspelenlied van
Kinderen voor Kinderen – Hand in
Hand. Verdere info volgt.

Van Gerben,
Cyclisch werken
We zijn al weer over de helft van het schooljaar. Het eerste rapport is
gemaakt en de leerkrachten hebben de Midden-toetsen geanalyseerd.
Omdat de leerkrachten de kinderen goed kennen, zijn de scores meestal
volgens verwachting. Een enkele keer valt een toets tegen en soms maakt
een kind de toets verrassend goed. Natuurlijk houden we rekening met
het feit dat het een momentopname is. De leerkrachten kijken hoeveel de
kinderen zijn vooruitgegaan en of dit voldoende is. Alle resultaten op de
toetsen worden met het hele team besproken. Er wordt uitgelegd hoe het
is gegaan in dit eerste half jaar en collega’s bevragen elkaar. Daarna
worden de gegevens in een groepsoverzicht geplaatst waarin de doelen
per kind worden aangegeven. Als laatste wordt dit met Fenna, onze intern
begeleider, besproken en definitief vastgelegd voor de volgende periode.
Dit is cyclisch, want in juni volgt weer eenzelfde procedure. Dan worden
de gegevens gebruikt voor de overgang naar de volgende groep.
Groep 8 naar VO
Ondertussen hebben de kinderen van groep 8 een keuze gemaakt en
moeten de inschrijfformulieren voor het Voortgezet onderwijs worden
ingevuld. Wij verzamelen alles en uiteindelijk gaat het digitaal via een OSO
(overdrachtsdossier) naar de VO school.
Formatie
Op dit moment zijn we bezig met de formatie voor het komend
schooljaar. Er zal niet zo veel veranderen, want we blijven met ons
leerlingenaantal ongeveer gelijk aan dit jaar.
Er zijn geen leerkrachten of onderwijsassistenten die van school willen
veranderen. Fenna is op de weg terug en werkt nu ongeveer 6 uur per
dag.
Directie-wissel
Stichting Talent gaat op zoek naar een nieuwe directeur per 1 augustus as.
De afspraak is dat ik eventueel langer blijf als opvolging moeilijk is te
realiseren. Men zal dan weer een poging doen per 1 januari 2021.
Dit jaar zijn er 2 zij-instromers in ons onderwijsteam of dat volgend
schooljaar weer zo zal zijn, is nog niet duidelijk. Zij leren het vak en
worden volledig in het onderwijs ingezet en zijn daardoor een welkome
aanvulling in het team.

Zwerfvuilactie
Tijdens de Zwerfvuilactie, woensdag 18 maart as, 11.30-12.30 uur, gaan we op en
rondom het plein en in ons dorp op zoek naar afval in perkjes, bermen en bosjes. We
verzamelen dit in vuilniszakken. De kinderen krijgen van school handschoenen aan. We
vinden het belangrijk voor de kinderen om ze bewust te laten worden van het afval wat
mensen weggooien en wat dit voor gevolgen heeft voor de natuur. De OR zorgt voor
een gezonde traktatie als afsluiting.

75 jaar bevrijding
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid
leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
Ook in Westerveld wordt de bevrijding gevierd.
De kinderen van de bovenbouw gaan helpen bij
de totstandkoming van het Land Art ‘het
Beladen landschap’. Dit kunstwerk wordt in
samenwerking met de kinderen van de
bovenbouw van de scholen in Darp, Havelte,
Uffelte en Wapserveen gemaakt.
In de week voor Pasen (6-9 april) zullen wij,
schoolbreed, dagelijks starten met een activiteit
waarin het thema ‘Vrijheid’ zichtbaar is. Zodat
we met elkaar het nooit vergeten.

Activiteiten KaKa in de vakantie
Op de site van Kaka staat ongeveer 2
weken voor een vakantie, welke
activiteiten we gaan doen. Ook hangt
het in de ruimte van de
Peuterspeelzaal/BSO en het
Kinderdagverblijf. We proberen de
kinderen altijd een fijn vakantiegevoel
te geven door leuke activiteiten aan te
bieden. Dit kan van alles zijn. Een uitje,
een spel, knutselen, filmpje etc.

Pannenkoekendag en afsluiting muziekles
Op vrijdag 20 maart as is de jaarlijkse
Nationale Pannenkoekendag.
Dit jaar nodigen wij alle opa’s en oma’s van
harte uit om samen met hun
kleinkind(eren) pannenkoeken te komen
eten en verschillende workshops te volgen
en te genieten van de afsluiting van de
muzieklessen van juf Bernadette van Scala.
‘Nationale Pannenkoekendag wordt elk jaar
gevierd op een vrijdag in maart. Het is dé
dag waarop kinderen/ouders
pannenkoeken bakken voor ouderen.
Gewoon, omdat ouderen best wel eens in
het zonnetje gezet mogen worden.‘
Planning:
12.30 uur opa’s en oma’s welkom in het
Hart van school.
Aansluitend kan er, met een stempelkaart,
in de verschillende groepen ‘Kunst’
workshops worden gevolgd; o.a
gezamenlijk schilderij maken, een Kahoot!
Quiz, gezellig samen liedjes zingen met juf
Bernadette, met opa/oma een boekje lezen
of een gezelschapsspelletje spelen, in de
gymzaal een spel spelen. Voor ieder wat
wils!
Er staat een buffet klaar waar je langs kunt
lopen met je stempelkaart en kan er een
pannenkoek gegeten worden met
koffie/thee en limonade.
Rond 13.30 uur de muziekpresentatie van
de kleuters en de middenbouw.
We begroeten graag vele opa’s en oma’s!
(een oudere buurman/buurvrouw/kennis
mag ook)

Algemene muzikale vorming (AMV)
Sinds dit schooljaar krijgen alle kinderen van school muziekles (AMV) van een muziekdocent
van Scala. De afgelopen periode hebben de kleuters en de middenbouw muziekles gehad van
juf Bernadette Berends. De lessen sluiten we af met een presentatie op de Pannenkoekendag.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met verschillende vormen van Kunst en
zorgt voor een brede ontwikkeling van de kinderen.

Nieuws uit o.a. de Smoestuin, leerlingenraad,
talenten
Schoolbios
De ‘Schoolbios’ op 14 februari jl was zeer
geslaagd! Veel kinderen en ouders
hebben een film bekeken en wat lekkers
gekocht in onze kiosk. De opbrengst van
deze actie was ruim 400 euro. Afgelopen
woensdag 26 feb jl hebben we weer bij
elkaar gezeten. Nu zijn we druk aan het
brainstormen over wat met dit mooie
bedrag gaan doen. We willen een leuke
activiteit op de meesters en juffendag
organiseren voor alle kinderen (20 mei
as)
Wat dat wordt, blijft nog even een
verrassing.
Groeten de Leerlingenraad

Feestelijke ouderavond en musical
Op vrijdag 26 juni as wordt de afscheidsmusical van groep 8
gecombineerd met de feestelijke ouderavond van de hele school.
Dit jaar schrijven de kinderen van de bovenbouw zelf de musical en
de liedjes in samenwerking met Hartger Meijhuizen (vader van Fain)
en Coen Vuijk (vader van Stijn). Tijdens de schoolbios heeft u al een
filmpje met vooraankondiging kunnen zien. Vindt u het leuk om te
helpen in de voorbereiding, geef het door aan meester Bert of juf
Antje. U kunt denken aan: kleding of decor maken, groepjes helpen
oefenen tijdens atelier of anders…

Smoestuin
De komende periode wordt de tuin
weer ‘zomerklaar’ gemaakt.
Oproep:
We zijn op zoek naar biologische
zaden voor in de Smoestuin. Kunt u
ons hieraan helpen, graag!
Tijdens de tuindienst en de BSO
helpen de kinderen graag de kippen
voeren/eieren verzamelen en oa
onkruid wieden. Na de pauze staan
de kindern altijd paraat om aan de
slag te gaan. Je ziet daarbij hoge
betrokkenheid
Ook tijdens het project ‘van grond
tot mond’ zal de Smoestuin erbij
betrokken worden.

Buitenlesdag
Tijdens de buitenlesdag, dinsdag 7 april as, zal
er een filmploeg van IVN aanwezig zijn. Zij
komen graag kijken hoe wij invulling geven aan
de buitenlessen. Wij vinden buitenlessen
belangrijk voor kinderen en wij passen dit
regelmatig toe in ons lesprogramma. Ook op
dagen naast de nationale Buitenlesdag. Wij
houden rekening met de privacyregeling.

Met vriendelijke groeten,
Team KC de Vuursteen

