Nieuwsbrief

Jaargang 23, maart/april 2021

Agenda maart/april 2021
03-03 Leerlingenraad
11-03 GMR vergadering
17-03 Oud papier
23-03 Audit ‘Ervaringsgericht onderwijs’
22 t/m 26-04 Tostiweek, maandag gr 78. Dinsdag gr 34,
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep
29-03 t/m 01-04 Oudergesprekken
31-03 Leerlingenraad
01-04 Rapport mee
02-04 t/m 05-04 Goede Vrijdag en Pasen, kinderen vrij
13-04 Nationale Buitenlesdag
14-04 Oud papier
19 t/m 23-04 Tostiweek, maandag gr 78. Dinsdag gr 34,
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep
23-04 Koningsspelen
27-04 Koningsdag, kinderen vrij
30-04 Speelgoed-dag en shopper mee
03-05 t/m 14-05 Meivakantie
Audit Ervaringsgericht onderwijs
Op dinsdag 23 maart as komt Ivan van Gucht van het
centrum voor Ervaringsgericht onderwijs. Onze visie op
onderwijs heeft als speerpunten ‘Welbevinden en
Betrokkenheid’. Deze speerpunten zijn afgeleid van het
Ervaringsgericht onderwijs.
We vinden het belangrijk om onze visie op onderwijs te
laten auditeren door iemand die werkzaam is voor het
Ervaringsgericht onderwijs. Als school blijven we graag in
ontwikkeling, en nav deze audit beschrijven wij nieuwe
ontwikkelpunten om ons onderwijs nog beter aan te laten
sluiten bij onze visie.

Welkom
KDV
Janna Stevens en Nora Spijkerman
Kleutergroep
Mace Perton
BSO
Mace Perton
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders
veel plezier op KC de Vuursteen.

Oud papier
Woensdag 17 maart en 14 april 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), ORlid/ coördinator oud papier.
17 mrt Fam. B. Idserda en fam. R. Westenbrink
14 april Fam. Bea vd Stam en Fam. H. Borger

Cito leerlingvolgsysteem

In begin maart 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
ouderportaal 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 ouderportaal van ParnasSys weer opengesteld zijn. De oudergesprekken
staan gepland op 29 mrt t/m 1 apr. De intekenlijsten zullen een week van tevoren weer in Parro worden
opengesteld. Informatie hierover volgt.

Van Immy,
Toen na de zomervakantie op 17 augustus 2020 de schooldeuren weer opengingen, hadden we
allemaal goede hoop dat het Corona-virus Nederland langzaam aan het verlaten was. Teleurgesteld
dat veel vakanties anders verliepen dan was gepland, was er toch ook hoop dat het gewone leven
weer dichtbij was.
Rondom de herfstvakantie werd echter al snel duidelijk dat we midden in de zogenaamde tweede golf
terecht waren gekomen. Gelukkig werd er nog niet gesproken over een nieuwe sluiting van de
basisscholen.
Dat werd anders toen in december de besmettingen nog verder toenamen en er ook nog eens
varianten van het virus zich aandienden. Een paar dagen voor de kerstvakantie werden alle
bassischolen daarom weer gesloten en werd er in een paar dagen tijd weer omgeschakeld naar
onderwijs op afstand.
Opnieuw brak een tijd aan, waarin veel gevraagd werd van kinderen, ouders en leerkrachten. En
hoewel de ervaring van de eerste sluiting goed van pas kwam, ontstond wederom een ongewenste
situatie, waarin kinderen elkaar te weinig ontmoetten, ouders in de knel kwamen tussen werken,
opvoeden en onderwijs geven en leerkrachten het uiterste van zichzelf vroegen om toch vooral goed in
contact te blijven met ieder kind en kennis over te dragen.
Sinds een paar weken gaan we weer naar school en zien we dat een school veel meer is dan een
gebouw waar kinderen leren. Het is een ontmoetingsplaats waar samen wordt gelachen en samen
wordt gespeeld, waar een ruzietje wordt opgelost en ervaringen worden gedeeld. Kortom; op school
wordt samen geleerd en samen geleefd. En daar kan, ondanks alle inzet en goede bedoelingen, geen
afstandsonderwijs tegen op.
Geschiedenisles: Het Coronavirus in Nederland (deel 2)
13 oktober 2020:
Gedeeltelijke lockdown vanwege tweede golf
14 december 2020:
Harde lockdown
16 december 2020:
Scholensluiting
31 december 2020:
Vuurwerkverbod om extra druk in ziekenhuizen te voorkomen
08 januari 2021:
Start vaccinatie
23 januari 2021:
Avondklok wordt ingesteld (tussen 21.00 uur en 04.30 uur)
08 februari 2021:
Basisscholen gaan weer open
MR-OT nieuwsflits
De afgelopen periode is de MR-OT een aantal keren digitaal bij
elkaar gekomen. Immy sluit momenteel bij de vergaderingen
aan, zodat we elkaar als team, directeur en MR goed kunnen
blijven informeren. We hebben met de financieel medewerker
van Stichting Talent Westerveld de begroting van beide scholen
doorgenomen. Dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp.
Daarnaast hebben we vanuit de MR aan de GMR (de
overkoepelende MR op stichtingsniveau) gevraagd of het
mogelijk is om bv typcursussen aan te bieden (evt. buiten
schooltijd). Hier wordt op teruggekomen. We worden door
Immy meegenomen in de overwegingen en kaders rondom de
formatie voor komend schooljaar.
Vacature MR KC de Vuursteen
Vanaf komend schooljaar is er een vacature voor de
oudergeleding in de MR van KC de Vuursteen. Belangstelling?
Neem contact op met Paulien Bisschop.

Koningsspelen
Als school doen we al meerdere jaren mee
met de Koningsspelen. Ook dit jaar maken we
er op vrijdag 23 april weer een sportief feestje
van, binnen de mogelijkheden die de Coronamaatregelen ons bieden. We oefenen het
Koningsspelenlied ‘Zij aan Zij’ van Kinderen
voor Kinderen in alle groepen. Verdere info
volgt zsm.

Thema Lente bij Kaka
De komende weken is het thema ‘Lente’ bij
de peuters. De bedoeling is om binnenkort
bij de lammetjes te gaan kijken. Juf Marion
houdt de ouders van de peuters hiervan op
de hoogte.

Veurlezen in het Drents
In maart komt dhr Henk Schipper altijd
‘veurlezen in het Drents’. Helaas kan dit
niet doorgaan ivm Corona. De kinderen
krijgen dit jaar wel het tijdschrift ‘Wiesneus’
mee naar huis.

Wist-u-datjes van Kaka
• Alexandra Matache is verhuisd naar Steenwijk,
veel plezier bij de nieuwe opvang.
• De BSO is momenteel alleen nog geopend voor
kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep
uitoefenen. We hopen alle kinderen snel weer te
ontmoeten.
• De Peuterspeelzaal heeft weer plek voor nieuwe
kinderen. Vanaf 2 jaar mag uw kind komen
spelen bij de peuters. Opgeven voor de
peuterspeelzaal kan bij juf Marion.

Nationale Buitenlesdag
‘Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke
omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid
van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN
Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te
gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021.’
Buitenles is niet alleen gezond en goed voor de
leerprestaties van de kinderen, het is ook nog eens heel
leuk! Steeds meer leerkrachten willen vaker met hun
leerlingen naar buiten.Door regelmatig reguliere lesstof
in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken
en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier.
Helaas ontbreekt het leerkrachten vaak aan ruimte en
buitenlesmaterialen om buitenles te geven.
Vanuit onze onderwijsvisie ‘Welbevinden en
Betrokkenheid’ vinden wij leren in de buitenlucht voor
kinderen belangrijk en vandaar dat wij als school hier
ook weer aan meedoen. We doen dit niet alleen op deze
dag, maar zetten bewegend leren in de buitenlucht
regelmatig in in ons onderwijs.

Nieuws van de leerlingenraad
Het jaar 2021 zien we positief tegemoet.
In het voorjaar zullen er vast weer momenten komen
met meer mogelijkheden. De eerstvolgende
vergaderingen staan gepland op 3 en 31 maart as.
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

Nieuws uit de Smoestuin
Het voorjaar komt eraan…
In de afgelopen winterperiode zijn er
bloembolletjes in de grond gepland,
tijdens tuindienst en de BSO. Nu het
voorjaar wordt, komen de eerste
bloemen voorzichtig boven de
grond.
Ook staat de schep klaar om de
grond om te spitten.
Tuindienst:
Spierballen in de aanslag….

Met vriendelijke groeten, team KC de Vuursteen

