Nieuwsbrief

Jaargang 22, sept./ okt.2020

Agenda september-oktober
11-09 Schoolzwemmen, gr 45
11-09 Excursie Buitencentrum, gr 678
11-09 Mozaïeken prikken, gr 678
14-09 Tostiweek, maandag gr 678, dinsdag gr
345, vrijdag kleutergroep
21/22/23-09 Ouder-kindgesprekken, gr 3 en gr 6 digitaal
21/22/23-09 oudergesprekken kleuters
21-09 Voorstelling Scala ‘het Achterhuis’, gr 678,
10.30 uur Kievitshoek -> fiets mee!
23-09 Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
23-09 Oud papier
28-09 Schoolfotograaf, dit jaar groepsfoto’s
02-10 Dierendag, foto mailen
05-10 Tostiweek, maandag gr 678, dinsdag gr
345, vrijdag kleutergroep
12/10 t/m 16-10 Herfstvakantie
21-10 Oud papier
22-10 Zakelijke ouderavond, 19.30 uur - digitaal

Halen en brengen
Bij het halen en brengen is het erg
druk bij de Parkeerplek voor school.
Kinderen moeten vaak tussen
auto’s en ouders doorlopen of
fietsen.
We willen u vragen om de auto NIET
voor de uitgang te zetten bij het
halen en/of brengen, maar op de
Parkeerplek.
Zorgt u buiten voor de anderhalve
meter en geef de kinderen wat
ruimte.
digitaal
Wilt u voor de ingang van de
24-06
Oud papier
‘Wiekslag’
gaan staan als u op uw
26-06
Studiemiddag
leerkrachten,
kind wacht. Op die manier
zorgenkinderen vrij
vanaf
12.30
uur
voor ruimte en overzicht. Kinderen
01-07
Afscheid
Gerben
kunnen
dan veilig
naar huis fietsen.
03-07 Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12.30
uur

Welkom
KDV
Maud Breeuwsma en Imre de Boer
PSZ
Nordin Harm Winters
Kleutergroep
Iris Schoemaker
Bovenbouw
June Gerbrands
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders
veel plezier op KC de Vuursteen.

Oud papier
23 september en 21oktober wordt oud
papier opgehaald. U wordt om 17.45
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.
23 sep Fam. J. Verkuil en fam. R. van
Hurck.
21 okt Fam. E. de Boer en R. Vaartjes

Van Immy,
Na drie weken werken op de Vuursteen kan ik zeggen dat het erg fijn werken is. Een fijn en
professioneel team, mooie school en betrokken ouders. Dat geeft energie!
Het is lastig om met ouders te spreken en kennis te maken omdat Corona letterlijk zorgt voor afstand.
Toch hoop ik dat we elkaar leren kennen en dat u komt als er wat is. De deur staat open.
Corona
Hieronder kunt u de richtlijn lezen die wij gebruiken. Het kan zijn dat deze weer wordt aangepast maar
dat laten we u zeker weten. Het blijft lastig om te kijken welke activiteiten door kunnen gaan. Een
excursie met een groep kinderen, onder schooltijd en met beperkte begeleiding kan doorgaan. We
maken daar als team keuzes in.
Iedere volwassene die in school komt wordt gevraagd naam en telefoonnummer te noteren en moet
klachtenvrij zijn. Ouders blijven buiten school, tenzij er een afspraak gemaakt wordt met de leerkracht.
Ook dan geldt de anderhalve meter afstand. Heluto is geweest en heeft de ventilatie, volgens de
vernieuwde richtlijnen, aangepast.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.
➢ Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
➢ Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft,
blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en
de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact
met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie:
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen) neemt de school contact op
met de GGD.

Schoolfotograaf
Op maandag 28 sept as komt schoolfotograaf Petra Hessels
groepsfoto’s maken van de kinderen. Volgend jaar zijn de
individuele foto’s weer aan de beurt.

Jaaragenda in Parro
De activiteiten van dit
schooljaar kunt u vinden in de
agenda van Parro. Ook zullen
de recente activiteiten in de
nieuwsbrief en op de website
te vinden zijn.

Stagiaire in de midden- en
onderbouw
Ik ben Joyce Smit. Ik woon in
Uffelte, samen met mijn ouders,
broertje, zusje en mijn hond Luna.
Ik doe de opleiding
Onderwijsassistent en zit in mijn
laatste jaar van de opleiding. Ik
loop dit jaar stage op de
Vuursteen. Op de woensdag loop
ik stage in groep 3/4/5. Op de
donderdag en de vrijdag loop ik
stage in groep 1/2. In mijn vrije tijd
werk ik bij de snackbar in
Dwingeloo. Ook vind ik het leuk
om te wandelen met de hond.
Dit jaar hoop ik me nog verder te
ontwikkelen in het vak tijdens mijn
stage en mijn opleiding af te
ronden.”

Van de Ouderraad,
Lid voor de ouderraad gezocht
De ouderraad is op zoek naar een nieuw lid! Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via orobswapserveen@gmail.com. Het
nieuwe lid wordt tijdens de zakelijke ouderavond - in oktober gekozen.
De huidige leden van de ouderraad zijn: Rob Westenbrink, Klaas Lok,
Annemarie Luk, Josien de Boer, Marije de Vries, Francisca Wolf en
Nynke de Lange

Geen inloopochtenden in oktober
Om een kijkje in de groepen te
nemen, nemen wij u dit jaar
regelmatig mee met een filmpje van
de werkwijze in de verschillende
groepen. De inloopochtenden
Ouder-kindgesprekken
komen hiermee dit jaar te vervallen, In de week van 21 september as
ivm Coronamaatregelen.
staan de ouder-kindgesprekken voor
groep 3 en groep 6 gepland. U krijgt
een uitnodiging via classroom om in
te loggen. De leerkracht overlegt
met de ouders over de planning van
de gesprekken.
Dierendag
Ivm Coronamaatregelen vieren we
Bij de kleuters wordt met ‘nieuwe’
Dierendag een beetje anders dan
ouders een gesprek gehouden. Wilt
voorgaande jaren. De kinderen
u ook graag in gesprek, dan kunt u
mogen een foto van zichzelf en hun
dit aangeven bij de leerkracht, of de
huisdier presenteren op het
leerkracht benaderd u.
digibord en erover vertellen. Mail
uw foto naar de leerkracht en op
vrijdag 2 oktober is het huisdier een
beetje op school aanwezig.

Nieuws uit de ‘Dierenwinkel’
In het Hart is een heuse dierenwinkel geopend. Allerlei kinderen hebben al spulletjes meegenomen
om mee te spelen. De vissen wordt goed verzorgd en de kinderen uit groep 3 schrijven er o.a.
kaartjes bij. Welk voer verkopen we? Wat is voor welk dier? Er worden folders gemaakt en posters.
We knutselen dieren van playmais en ander kosteloos materiaal, of er worden huisdieren gevouwen.
Er wordt gerekend met geld, getallen, grafieken en aantallen. Je ziet dat de kinderen heel betrokken
aan het leren zijn.

Met vriendelijke groeten,
Team KC de Vuursteen

