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Welkom 
PSZ 
Isa Vaartjes 
Kleutergroep  
Kyano Jubitana, Rosa Dekker, Sjoerd 
Westenbrink, Xem de Vries 
Groep 3/4 
Amy Perton 
BSO 
Amy Perton 
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders 
veel plezier op KC de Vuursteen. 

Oud papier 
Woensdag 13 januari en 17 februari 2021 
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. 
 
13 jan Fam. B. ten Heuvel en  fam. R. Schuurmans 

17 febr Fam. R. Oostra en Fam. J.Pit 

Agenda Januari-Februari 2021 
04-01-2021 Happy New Year!  
13-01 Oud Papier 
19-01 MR-OT vergadering 
20-01 Leerlingenraad overleg (onder voorbehoud) 
25-01 GMR vergadering 
01-02 t/m 05-02 Tostiweek, maandag gr 78, dinsdag gr 34, 
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep 
08-02 Intekenen oudergesprekken (onder voorbehoud) 
12-02 Studiemiddag leerkrachten, kinderen vrij 12.30 uur 
15-02 t/m 17-02 Oudergesprekken (onder voorbehoud) 
17-02 Oud Papier 
22-02 t/m 26-02 Voorjaarsvakantie 
01-03 MR-OT vergadering 
03-03 Leerlingenraad vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuisonderwijs 
Deze week zijn we met elkaar gestart met het werken 
in de Classroom. Fijn om alle kinderen (en ouders) te 
zien en dat we gezamenlijk aan het werk kunnen. De 
pakketjes voor de kleuters en groep 3/4 zijn maandag 
rondgebracht. Wij wensen jullie allen succes met de 
begeleiding van jullie kinderen in combinatie met 
thuiswerken. Als er vragen zijn, kunnen die altijd 
gesteld worden aan de leerkracht of aan de directeur, 
via Parro of mail.  

Cito leerlingvolgsysteem 

Eind januari/begin februari (bij fysiek onderwijs) worden de CITO toetsen  in de 
groepen 3 t/m 8 weer de CITO-LOVS - toetsen afgenomen. Wij willen niet te 
veel nadruk leggen op het toetsen, om zo onnodige spanning te voorkomen. 
Het ouderportal van ParnasSys wordt tijdens de toetsen tijdelijk dichtgezet, 
zodat de leerkrachten de toetsgegevens kunnen bijwerken. De resultaten van 
de CITO toetsen vindt u terug op het rapport van uw kind(eren) en dan zal ook 
het ouderportal van ParnasSys weer opengesteld zijn. De oudergesprekken 
staan, onder voorbehoud, gepland op 15 febr. t/m 17 febr. (bij fysiek 
onderwijs). De intekenlijsten zullen een week van tevoren weer in Parro 
worden opengesteld. Informatie hierover volgt. 
 



 

  

Van Immy, 
Digitaal bezoek inspectie 
Onze school heeft half november deelgenomen aan een (digitaal) themaonderzoek van de inspectie. 
Het was een kort en compact onderzoek, waarbij de inspectie in gesprek ging met ons over de 
ontwikkelingen waar we als school mee bezig zijn. Met als doel uiteindelijk natuurlijk dat de kinderen 
goed les krijgen, zich veilig voelen en voldoende leren. 
Centraal in dit onderzoek op onze school stond het item Kwaliteitsverbetering: 
-Waar werkt de school aan,  
-Wat zijn de motieven en doelen, 
-Wat hebben de leerlingen eraan,  
-Hoe is de manier van evalueren en wat doe je daar dan mee, 
-Hebben we onze leerlingpopulatie goed in beeld. 
Het was een fijn gesprek met de inspectie, waarin aandacht was voor de eigen situatie van onze 
school. 
Van het Bestuur van Talent Westerveld 
Op 30 november sprak de inspecteur met de bestuurder. Hierin werd een terugkoppeling over de 
scholen gegeven. De inspecteur gaf te kennen dat de gesprekken op de scholen positief en openhartig 
waren en er sprake was van betrokken en bewogen directeuren en intern begeleiders. 
Daarnaast kwam de collectieve ambitie van de Stichting Talent  ter sprake. Als scholen van de stichting 
Talent streven we ernaar onderwijs te geven dat het predicaat ‘goed’ kan verdienen. Daartoe zijn we, 
elke school op zijn eigen manier, volop in ontwikkeling. 
Conclusie van de digitale themaonderzoeken en het fysiek bestuursgesprek is dat de inspectie en 
bestuur gezamenlijk tot de conclusie komen dat de scholen een mooie ontwikkeling doormaken en er 
vertrouwen is, dat we er samen aan (blijven) werken ons onderwijs steeds weer te verbeteren. Een 
mooi bericht zo aan het einde van een heel bijzonder kalenderjaar. 
Gymopleiding  
Hennie en Angelina starten in januari 2021 met de gymscholing en dan mogen ze ook de gymlessen 
geven. Gelukkig is juf Antje bereid geweest om tot de kerstvakantie de gymlessen te verzorgen in 
groep 3/4. Daar waren we erg bij mee.  
Corona 
We zien ook in Wapserveen meldingen van Corona bij ouders en dan blijven de kinderen ook in 
quarantaine. Het is niet aan ons om dit aan alle ouders te melden. Dit mag niet i.v.m. AVG en ook hoeft 
het niet, omdat ouders niet bij school komen en zo geen risico zijn. Hierover hebben we contact gehad 
met de GGD. Als een kind of leerkracht besmet is, informeren we u wel, als het voor de situatie op 
school relevant is. Leerkrachten worden direct getest, ook bij milde klachten. We geven nu opnieuw 
thuisonderwijs en dat maakt de situatie weer anders.  We hopen dat we snel gewoon les kunnen 
geven en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.  
 

 
MyChapp KaKa 
De komende weken van thuisonderwijs, kan ook gevolgen hebben voor uw BSO opvang.  
Heeft u de komende weken geen BSO nodig, kunt u in MyChapp de gegevens doorgeven.  



 
 

 
  

MR-OT nieuwsflits 
De MR-OT wenst een ieder een goed 2021. Wij kijken vol vertrouwen vooruit. De afgelopen periode hadden we als 
MR-OT ingepland om (onder andere) kennis te maken met Immy als nieuwe directeur voor beide scholen. Die 
'kennismakingsperiode' hebben we afgesloten met een overzicht vanuit Immy. Daarin hebben we de resultaten 
van de verschillende tevredenheidsenquêtes en het inspectiebezoek besproken. De punten waar de tevredenheid 
van kinderen, ouders en/of leerkrachten een uitschieter liet zien (positief of negatief), zijn de punten die voor de 
MR-OT bespreekpunten zijn de komende tijd.  
 

Project Gezonde School 
Juf Arina uit groep 5/6 heeft voor de 
vakantie met de kinderen en team gewerkt 
aan het project ‘De gezonde school’, oa 
opdrachten over voeding en Bewegend 
Leren toepassen in de instructielessen. 
Evaluatie juf Arina: 
‘De afgelopen weken zijn alle leerkrachten 
druk aan de slag geweest met lessen 
bewegend te ontwerpen. Hier wordt op 
school al aandacht aan besteedt, maar 
door mijn stage-opdracht is daar weer 
extra aandacht voor geweest. We hebben 
er allemaal (leerkrachten en kinderen) veel 
plezier aan beleefd en zullen dit zeker 
blijven doen. Ook het project rondom 
voeding is afgerond in groep 5/6 en 7/8 
voor de vakantie.’  

Thema ‘Wonen’ 
Wanneer we weer fysiek naar school gaan, 
start de KDV en Peuterspeelzaal van kaKa 
met het thema ‘Wonen’. De kinderen 
mogen dan een foto meenemen van hun 
eigen huis. 

Wist je dat KaKa Wapserveen …. 

• Een bel heeft laten plaatsen bij de BSO 
buitendeur. Vooral nu het donker is, zien wij 
meestal niet alle ouders die de kinderen 
ophalen. Gebruik de bel gerust als u uw kind op 
komt halen. 

• Een collega heeft, die naar een andere locatie 
gaat. Jolanda gaat op 1 locatie werken, in 
Uffelte, daar werkte ze ook al. Jolanda veel 
plezier en we zullen je missen. Linda gaat haar 
uren overnemen. 

• Een zieke Petra heeft. Petra wacht op een 
heupoperatie. Beterschap, Petra! Anouk en 
Lisanne vervangen haar. 

• Op de BSO versterking krijgt van Anja Lippens, 
op donderdag en vrijdag. Welkom! 

Ik ben Anja Lippens en ben 24 jaar. 
Ik ben vorig jaar begonnen te werken bij 
Kaka nadat ik mijn diploma pedagogisch 
medewerker heb gehaald. Ik woon samen 
met mijn vriend in Dieverbrug. 
Ik doe dit werk met veel plezier en vind het 
leuk om met kinderen om te gaan. 
Ik wandel graag, vind het leuk om te bakken 
en te koken en ben erg creatief. 
 



 
 

Nieuws van de leerlingenraad 
 

De leerlingenraad heeft tot nu toe 1 keer kunnen 

vergaderen, ipv de 3 geplande vergaderingen in het 

jaar 2020. Er waren andere prioriteiten ivm Corona. 

 

Het jaar 2021 zien we positief tegemoet. 

In het voorjaar zullen er vast weer momenten komen 

met meer mogelijkheden.  

Wat hopen we nog te kunnen organiseren dit schooljaar? 

- ‘Heitje voor Karweitje’; met deze actie willen we geld inzamelen voor een goed doel in de 

omgeving van Wapserveen. (Hier zijn we nog over in discussie) 

- We willen nieuwe kapstokken realiseren, nu is er te weinig plek. De directie is hiervan op de 

hoogte en er zijn al offertes aangevraagd. 

- We hebben nog geld in kas voor een leuke activiteit voor alle schoolkinderen van KC de 

Vuursteen. Hier zullen we de volgende vergadering ook verder over na denken. 

 

Zodra het kan zullen we weer samen komen om onze ideeën verder vorm te geven.  

 

Groeten de leerlingenraad 

 

 

 

Smoestuin ‘winter’nieuws 

Met vriendelijke groeten, team KC de Vuursteen 

Pluim voor fam. Ten Heuvel 
Tijdens schooldagen zorgt de 
tuindienst altijd goed voor de 
kippen, maar u heeft zich misschien 
ook weleens afgevraagd hoe dat 
wordt geregeld in de weekenden en 
de vakanties? 
Dan zorgen Liam, Vayen en hun 
vader en moeder altijd voor de 
kippen.  
Fam. Ten Heuvel dank jullie wel!  


