
Welkomstbrief Jaargang 22,augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
17-08 1e schooldag: doorgaande jaarthema: ‘Met z’n allen!’, 8.25 uur 
19-08  Oud papier 
21-08 Schoolzwemmen, gr 45 en gr 678 
28-08 Schoolzwemmen, gr 45 en gr 678 
04-09 Schoolzwemmen, gr 45 en gr 678 
11-09 Schoolzwemmen, gr 45 en gr 678 
11-09 Mozaïeken prikken Mozaïekroute Corso Frederiksoord, gr 678 

 

 
Met z’n allen het nieuwe schooljaar in 

 

Maandag as starten wij het schooljaar ‘Met z’n allen’!! 

We vinden het fijn om jullie allemaal weer te mogen begroeten. We ontmoeten elkaar op het schoolplein 
en het afscheid blijft voorlopig buiten op het plein. We houden de afspraken van voor de vakantie 
voorlopig aan.  
Aandachtspunten: 

• Ouders mogen in school komen als zij een afspraak hebben en klachtenvrij zijn; 

• Trakteren mag, mits het gaat om een voorverpakte traktatie; 

• Houd 1,5 m afstand en schud geen handen; 

• Was je handig regelmatig; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Bij verkoudsheidsklachten/ koorts: blijf thuis en laat je (kind) testen. 
 

‘Alleen samen (met z’n allen) krijgen we Corona onder controle’ 
 
Komend jaar staat ‘Met z’n allen’ centraal. Thema’s eerste periode, vanuit de methode Topondernemers: 
Kleuters en middenbouw: ‘met z’n allen’ 
Bovenbouw: ‘Ik Jij Wij’ 
 
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. 
 
 
 



 

 

 
  

Ontbreken op de foto:  

Marion van der Rotten (KaKa) en Fenna Kiers-Huizingh (IB), Joyce Smit (stagiaire) 

Naast de bekende gezichten, juf Hennie en juf Marion (kleuters), juf Stefanie, juf Patricia en meester Holdrik Jan (gr 345) en meester 
Bert en juf Antje (groep 678) zijn er 3 nieuwe gezichten dit jaar in school:  
Immy Rorije (directeur) 
‘Ik ben Immy Rorije-Otter. Ik woon in Westerbork en ben getrouwd en moeder van 3 dochters. Ik heb les gegeven in alle groepen, 
maar ben oorspronkelijk een kleuterleidster, een echte Klosser nog. Vanuit IB doorgegroeid naar directie en dat doe ik nu bijna 14 
jaar. Kinderen moeten plezier hebben, zich veilig voelen en zichzelf leren kennen met al zijn/haar mogelijkheden en talenten. Het is 
belangrijk hier gezamenlijk, net u als ouders, aan te werken. Ik hoop dat we elkaar dan ook opzoeken en in gesprek gaan.’ 
 
Angelina Hartlief (gr 345 op donderdag en vrijdag)  
‘Ik ben Angelina Hartlief en begin dit schooljaar op de Vuursteen!  
Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 3, 4 & 5 naast juf Patricia en juf Stefanie. Ik woon samen met mijn vriend in 
Westerbork en we hebben twee grote konijnen; Luna en Dot. In mijn vrije tijd rij ik motor, wandel en lees ik graag en doe ik aan 
yoga. Ik heb er veel zin om op de Vuursteen aan de slag te gaan!  
 
Arina Bartelds (Pabo LIO stagiaire gr 345 op maandag en dinsdag) 
‘Mijn naam is Arina Bartelds en ik woon in Uffelte. Ik zit in het laatste jaar van de pabo en loop dit schooljaar stage in groep 3/4/5. 
In mijn vrije tijd speel en kijk ik graag voetbal, waar vaak veel tijd in komt te zitten. Verder loop ik graag met mijn hond in de bossen 
en werk ik op dit moment in de horeca als bijbaantje. Dit jaar hoop ik organisatorisch veel te leren in de combinatiegroepen en de 
pabo af te ronden.’ 

‘We staan met z’n allen weer 

voor jullie klaar!’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maken er met z’n allen weer 

een mooi jaar van ! 

 

Tot maandag!  

Team KC de Vuursteen 

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. 
Schoolzwemmen 
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben schoolzwemmen, 
om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid onderhouden. 
Zij gaan tot sluiting van het zwembad nog 4 keer 
schoolzwemmen in Bosbad Vledder, op vrijdag. Start 
vrijdag 21 augustus.   
Mag uw kind niet meezwemmen, graag schriftelijk een 
bericht aan de leerkracht. We worden gebracht en gehaald 
met busvervoer van Blok Tours. Op de vrijdag vervalt 
hiermee de gymles. 

Gezonde school/traktaties 
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 nieuwsbrieven worden de tostiweken 
bekend gemaakt. 
Traktaties 
Voor de zomervakantie werd er getrakteerd 
in eigen klas (niet bij meester en juffen) en 
de traktaties waren voorverpakt, dit blijft 
de komende tijd van kracht.  

Oud papier 
Woensdag 19 augustus wordt oud papier 
opgehaald.  U wordt om 17.55 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. 
 
19 augustus: fam. Warnders-Buwalda, fam. De 
Lange, fam. Schurmans en fam. Pot. 


