Nieuwsbrief

Jaargang 22, nov./ dec.2020

Agenda november-december
10 t/m 13-11 Project IVN ‘Wad’n Wonder’, gr 1-8, gaat
over de Waddenzee en Plastic Soep
11-11 Atelier ‘lichtjes maken’, gr 1-8
18-11 Vergadering leerlingenraad
18-11 Oud Papier
23 t/m 27-11 Tostiweek, maandag gr 78, dinsdag gr 34,
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep
24-11 GMR vergadering
30-11 MR-OT vergadering
04-12 Sinterklaasfeest op school
07 t/m 11-12 Tostiweek, maandag gr 78, dinsdag gr 34,
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep
09-12 Atelier ‘Kerstknutsels’, gr 1-8
09-12 Oud papier
17-12 Kerstlunch
18-12 Start kerstvakantie, vanaf 12.30 uur kinderen vrij
21 dec t/m 01-01-2021 Kerstvakantie
04-01-2021 Happy New Year! Vanaf 8.15 uur zien we
iedereen weer graag op school.
Sint Maarten
Woensdag 11 november as is het Sint Maarten. Ivm de
Corona maatregelen kiezen wij als school er dit jaar voor
om geen lampionnen te maken om mee te nemen naar
huis. We laten de keuze van lampion lopen bij u als
ouders.
We maken lichtjes voor in school, voor de donkere dagen.
Deze gaan we maken op woensdag 11 november as in
verschillende ateliers. De kinderen kunnen zelf kiezen
welk lichtje ze willen maken. De kinderen van jong en oud
werken door elkaar en kunnen elkaar helpen om mooie
creaties te maken.

Welkom
KDV
Lennart Gol en Glenn Piest
PSZ
Ninthe Winkel
Kleutergroep
Benjamin van Dalen, Merijn Winkel en
Dinand Gol
BSO
Benjamin van Dalen en Merijn Winkel
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders
veel plezier op KC de Vuursteen.

Oud papier
Woensdag 18 november en 9 december 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), ORlid/ coördinator oud papier.
18 nov Fam. R. Duiven en fam. S. Westenbrink.
9 dec Fam. Dinand Derks en fam. K. Lok

digitaal
Kanjertraining
24-06 Oud papier
In
al onze
groepen wordt
de methode
Kanjertraining
26-06
Studiemiddag
leerkrachten,
kinderen
vrij vanafingezet om onderling vertrouwen in de groepen te
bevorderen.
12.30 uur Dit sluit goed aan bij onze pijlers ‘Welbevinden en Betrokkenheid’ vanuit onze Ervaringsgerichte
onderwijsvisie.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale vaardigheden
01-07 Afscheid Gerben
en
een
prettig
schoolklimaat.
03-07 Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur

‘Wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Doe je best er iets van te maken.
Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.’

Van Immy,
School opnieuw ingericht
We werken vanaf de herfstvakantie in 4 groepen. De leerkrachten zijn in de vakantie druk bezig
geweest met opruimen en opnieuw inrichten van de lokalen. We konden dan ook na de vakantie
voorbereid starten. We hebben onze teamkamer verplaatst naar het leerplein. Kaka heeft gezorgd
voor een wasmachine en droger en daar kunnen wij ook gebruik van maken. Er is een nieuwe koelvriescombinatie aangeschaft en een nieuwe koffiemachine. Ieder moment van de dag verse koffie, dat
is toch wel erg belangrijk!
Subsidieregeling
Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld; Subsidieregeling inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021. Scholen konden subsidie aanvragen om hun
leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te
bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De programma’s zijn bedoeld voor kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden te kunnen inhalen. Het gaat
om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het
coronavirus. De Stichting Talent Westerveld heeft voor al onze scholen de hulpvraag in kaart gebracht
en de subsidie aangevraagd. Dit is gelukt en alle scholen krijgen een deel van de subsidie.
Wij gaan op de Vuursteen de gelden inzetten voor leesondersteuning. Juf Patricia gaat iedere maandag
tot 10.00 uur extra met kinderen uit groep 5/6 in kleine groepjes lezen.
Juf Antje komt iedere dinsdag en donderdag tot 10.00 uur extra lezen met de kinderen uit groep 3/ 4.
Doordat kinderen uit de klas worden gehaald of groepen worden gesplitst, geven we les aan kleinere
groepjes. Op die manier profiteren alle kinderen van deze subsidie. We monitoren de aanpak en
resultaten, want de subsidie moet wel verantwoord worden.
Gymopleiding
Juf Angelina kan door de Corona nog niet starten met de gymopleiding en daarom mag ze nog geen
gym geven. We hebben nu geregeld dat juf Antje van 9.45 uur-10.30 uur iedere donderdag in groep ¾
de gymles geeft. Iedere vrijdag gaat juf Angelina met de klas bewegend leren of extra buiten spelen.
Op deze manier krijgt ook deze groep 3x bewegingslessen.
We gaan het tot de Kerstvakantie eerst zo regelen en daarna kijken we het opnieuw.
Corona
We hebben nog steeds te maken met Corona en dus blijven de maatregelingen zoals gesteld vanuit de
RIVM, van kracht. Gelukkig hebben we in school geen leerkrachten en medewerkers met Corona en
kunnen de kinderen gewoon naar school.
Blijf gezond!

Gezonde school
Wij vinden op KC de Vuursteen gezonde voeding en bewegen belangrijk. In het kader van de stageopdracht van juf Arina over gezonde school, wordt er de komende weken in groep 3 t/m 8 aandacht
besteed aan gezonde voeding (fruit en lunch) en bewegend leren.
Dagelijks om 10.15 uur (fruitpauze) eten we allemaal fruit (geen zoetigheid) en drinken we nietkoolzuurhoudende dranken.
Om 12.15 uur (lunchpauze) eten wij onze lunch. Wilt u er op letten dat dit zo gezond mogelijk blijft.

Talententaal
Dagelijks zetten wij betrokkenheid en welbevinden van kinderen centraal. Naast Kanjertraining, gebruiken wij
daarvoor ook Talententaal. De leerkrachten worden hierin bijgestaan door Nienke Bouwman van de IJsselgroep.
Onlangs is er een opfriscursus gegeven om de Talententaal goed in te zetten in het onderwijs en hoe je de kinderen
kunt leren om de talenten van elkaar te zien en te herkennen. We gebruiken de talentenkaarten van ‘Ik kies voor
mijn talent’ om de talenten te visualiseren voor de kinderen.
‘Elk kind heeft een eigen unieke verzameling van talenten, soms zonder te beseffen welke dat net zijn.
Maar hoe help je kinderen om die talenten te ontdekken en ze juist te gebruiken?’

Stagiaire in de bovenbouw

MR-OT nieuwsflits

Mijn naam is Anuschka Roozen en ik ben 19
jaren jong en woon in het dorp Wapserveen.
Voor het schooljaar 2020-2021 ben ik
werkzaam bij meester Bert groep 7 en 8,
als ondersteuning. Hoe ben ik hier gekomen?
Na veel gesprekken met docenten op mijn
oude school kwam het advies, dat ik mijn hart
moest gaan volgen. De vraag daarbij was: waar
krijg ik nu een glimlach van? Daar was ik al snel
over uit, namelijk zodra ik met kinderen kan
werken.
Ik doe de opleiding “Pedagogisch Professional
Kind en Educatie’’. Dit is een brede niveau 5
opleiding aan het HBO. Met deze studie ga je
verder in op de ontwikkeling van het kind en
begeleiding. Deze studie geeft ook een mooie
doorgroei naar de Pabo en vindt plaats op de
Pabo in Zwolle.
Ik werk 1 op 1 of in kleine groepjes, aan
opdrachten of taken die moeilijk gaan of waar
extra ondersteuning bij nodig is. Naast dat ik
veel met de kinderen 1 op 1 werk, zal ik ook
veel in de klas rondlopen ter ondersteuning.

Vanuit de MR-OT van beide scholen hebben we,
gezamenlijk, vastgesteld dat we de komende periode, tot de
Kerstdagen in ieder geval, graag Immy zien aanschuiven in
onze vergaderingen. Dit om elkaar goed te leren kennen en
om aan elkaar te wennen. Verder hebben we de resultaten
van de ouder-tevredenheid enquête van afgelopen mei
besproken en hebben het sociaal veiligheidsplan op de
agenda staan.

Oudercommissie KaKa
De leden van de Oudercommissie Kaka zijn bekend:
Lianne Hartkamp – moeder van Maut Breeuwsma
Lianne Wamsteeker – moeder van Dinand en Lennart Gol
Nadie Bolding – moeder van Glenn Piest.
We zijn nog op zoek naar 1 ouder. Wilt u graag betrokken
zijn/worden bij de Kinderopvang of Peuterspeelzaal van
Kaka Wapserveen? Geef het door aan Marion.
Kerstfair
Dit jaar wordt er ivm Corona geen kerstfair
georganiseerd. We hopen er volgend jaar met
elkaar weer een mooi feest van te kunnen maken.

Kerst op school
De week voor de kerstvakantie starten we elke dag,
met de hele school, in het Hart en opent een groep de
dag in teken van de Kerstgedachte. Op donderdag 17
december as worden we getrakteerd op school met
een kerstlunch, die wordt aangeboden door de OR.
Elke groep krijgt een gevulde broodmand en lunchen
dan in de eigen klas. Een leuke kerstoutfit mag niet
ontbreken.

Sinterklaasfeest 4 december as
De Sint komt al bijna aan in Nederland, maar hij mag alleen
op de daken lopen met Amerigo. Wij, team en OR, hebben
besproken hoe we het Sinterklaasfeest gaan vieren op
school. Op vrijdag 4 december as proberen wij in alle
groepen digitaal contact te leggen met de Sint. De
leerkrachten voeren, in de gymzaal, voor alle kinderen een
toneelstuk op. Daarnaast vieren de kinderen in de eigen
groepen een gezellig Sinterklaasfeest. Groep 5 t/m 8 met
surprises en gedichten en in de onderbouw met spelletjes
ed. De kleuters zijn deze dag om 12.30 uur vrij en groep 3
t/m 8 gaan tot 14.15 uur naar school. Via Parro delen wij
foto’s met jullie.

Nieuws van de leerlingenraad
Afgelopen week zijn er in de groepen 4 t/m 8 verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad 20202021. Uit elke groep is er 1 afgevaardigde, samen met juf Hennie en juf Antje overleggen zij over
onderwerpen die vanuit de groepen zijn meegenomen. Van daaruit wordt gekeken welke
mogelijkheden en wensen voor het onderwijs kunnen worden meegenomen.
De taken van de leerlingenraad:
• De leerlingenraad komt op voor de wensen en ideeën van de kinderen van KC de Vuursteen.
Wij als leerkrachten vinden het belangrijk om de mening van de kinderen mee te nemen in
ons onderwijs.
• De leerlingenraad kan meedenken over acties en activiteiten voor het bedrijf Spr!nt.
• De leerlingenraad kan meedenken over ‘wat te doen met het geld’ dat we verdienen met
Spr!nt en de verkoop van de moestuin.

Koen, Maas, Mieke de Boer, Esmee en Joey, veel plezier met elkaar!

Smoestuin
In de Smoestuin wordt ook in het najaar hard doorgewerkt door de kinderen en juf Marion en meester Holdrik
Jan. Afgelopen week zijn de bloembollen geplant. Dat wordt vast weer een kleurig gezicht in het voorjaar.
De tuindienst geeft sinds afgelopen week de kippen dagelijks een toetje. Alle klokhuizen van de appels van de
kinderen worden verzameld en bij tuindienst aan de kippen gegeven.

Vriendelijke groeten, Team KC de Vuursteen

