
 

Nieuwsbrief Jaargang 23, mei 2021 

 

 

  

Welkom 
Peuterspeelzaal 
Mart Idserda 
Kleutergroep  
Marijn Bastiaansen 
Groep 3/4 
Jorre Bastiaansen 
BSO  
Kyano Jubitana, Jorre en Marijn Bastiaansen 
 
We wensen jullie, samen met jullie ouders, 
allemaal veel plezier op KC de Vuursteen. 
 

Oud papier 
Woensdag 19 mei 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. 
 

19 mei Fam. H. Meihuizen en fam. D. Gerbrands 

Agenda mei 2021 
19 t/m 23-04 Tostiweek, maandag gr 78,dinsdag gr 34, 
donderdag gr 56, vrijdag kleutergroep 
23-04 Koningsspelen 
26-04 Eindtoets Route 8, groep 8 
26-04 MR vergadering 
27-04 Koningsdag, kinderen vrij 
30-04 Wieltjesdag en shopper mee 
03-05 t/m 14-05 Meivakantie 
17-05 Studiedag leerkrachten, kinderen vrij 
19-05 Wijkagent en jeugdwerker op bezoek in groep 7/8 
19-05 Oud papier 
21-05 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8, met de bus 
naar Bosbad Vledder (ipv gym op vrijdag) 
23 t/m 24-05 Pinksteren, maandag kinderen vrij 
25-05 GMR vergadering 
26-05 Juffen- en meesterdag, feestje voor de kinderen! 
28-05 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8 
04-06 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8 
 
 
Audit Ervaringsgericht onderwijs 
Op dinsdag 23 maart jl was Ivan van Gucht, van het centrum 
voor Ervaringsgericht onderwijs, voor een audit op onze 
school. De audit bestond uit observaties in de klassen en 
gesprekken met het team. Het was fijn om te horen dat Ivan 
betrokken kinderen en leerkrachten zag. We zijn een lerend 
team en met elkaar hebben we over de verbeterpunten 
gesproken, groeipunten noemde Ivan dit. Wat pakken we 
direct op, wat plannen we op langere termijn en hoe zorgen 
we voor een doorgaande lijn in onze school.  
Een klein punt om direct op te pakken was bijvoorbeeld om 
structuur bij de overgangen aan te brengen. Dat kun je bijv. 
doen met een muziekje  van ong. 2 minuten. Na dit 
“rommelmoment” gaan we dan weer verder aan het werk 
met de weektaak.  U heeft vast al van uw kind gehoord dat 
we dit in de klassen aan het uitproberen zijn.  Verder blijven 
we kritisch kijken naar de weektaak, het werken met 
hoedjes en vlagjes en de keuzemomenten…  
Het levert mooie inhoudelijke gesprekken op.  
 

Moederdag 
Kusjes op je neus, 
Confetti in je haar, 
Ik vier jou elke dag, 

Niet één keer in het jaar! 
 

Psst… vaders: 
De kinderen van de peutergroep, 

kleutergroep en groep 3/4 knutselen in 
de klas iets voor Moederdag. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zelf 
de keuze om iets maken voor 

Moederdag.  



 

  

Van Immy, 
We hebben nog steeds te maken met maatregelen rondom Corona.  In school hebben we gelukkig nog 
geen klas in quarantaine gehad. Het is wel fijn dat het testen bij kinderen nu mogelijk is en kinderen 
weer sneller naar school kunnen. Testen blijft wel een keuze van de ouders. Leerkrachten kunnen 
gebruik maken van sneltesten en krijgen dan binnen een half uur de uitslag. 
Laten we maar hopen dat de situatie snel weer “normaal” wordt. 
Technisch en Begrijpend Lezen 
We hebben vanuit het ministerie extra gelden gekregen om aan zogenaamde “achterstanden” te 
werken.  We zetten deze gelden met name in op het lezen en dan vooral het begrijpend lezen. 
Meerdere keren in de week kunnen we nu extra ondersteuning geven.  
Thuis lezen en dan met name de aanpak om goed begrijpend te lezen, is iets wat kinderen op school 
leren en bleek lastig om digitaal aan te bieden. Begrijpend lezen is een heel belangrijk vak op de 
basisschool. Nadat je kind heeft leren lezen, komt de volgende stap: lezen om te leren. Dat lukt alleen 
als je kind begrijpt wat hij leest. Begrijpend lezen heet dat en het is een vak waar veel kinderen best 
moeite mee hebben. 
Eenvoudig gezegd: begrijpend lezen houdt in dat je snapt wat je leest. Dat klinkt logisch en dat is het 
ook, maar het betekent niet dat begrijpend lezen vanzelf gaat. Met de juiste aandacht en aanpak kun 
je je kind goed helpen zijn of haar leesbegrip te verbeteren. Grofweg zijn er drie succespijlers voor 
leesbegrip: 

1. een grote woordenschat 
2. kennis van de wereld 
3. voldoende technische leesvaardigheid (vlot kunnen lezen). 

Dit zijn drie elementen die alle drie goed ontwikkeld moeten worden voor het creëren van goed 
leesbegrip. Wanneer een van de drie niet goed ontwikkeld is, kan dit al problemen opleveren. 
Leesbegrip is immers een vaardigheid, waar je in het leven vaak mee te maken krijgt. 
Toch zijn die drie succespijlers nog geen garantie dat je kind geen moeite heeft met begrijpend lezen. 
Begrijpend lezen vergt inspanning en moeite. Het vereist een bewust, actief en interactief proces vóór, 
tijdens en na het lezen van een stuk tekst. Geen wonder dat veel kinderen moeite hebben met 
begrijpend lezen. 
De meeste Nederlandse kinderen hebben echter een hekel aan begrijpend lezen, zo is uit onderzoek 
gebleken. Dat is jammer, want kinderen die gemotiveerd zijn, gebruiken meer strategieën waardoor 
vervolgens hun leesprestatie verbetert. Leesplezier kun je beschouwen als de vierde succespijler onder 
goed begrijpend lezen. Kinderen die met plezier lezen, zullen meer gaan lezen en gaan er steeds meer 
van genieten (omdat ze er steeds beter in worden). Kinderen die met tegenzin lezen, bouwen minder 
leeservaring op en krijgen het steeds moeilijker. 
Als je je kind thuis wilt helpen om beter begrijpend te lezen, moet je dus zorgen dat je leuke boeken en 
tijdschriften in huis hebt. Het is een bekend gegeven dat kinderen die thuis de beschikking hebben 
over allerlei verschillende leesmaterialen, beter scoren op Cito-toetsen begrijpend lezen. 
Nationaal Programma Onderwijs 
Momenteel zijn we bezig met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is een 
investeringsprogramma  van het Ministerie om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. 
Wij moeten een schooleigen programma schrijven en dan worden de gelden 2 jaar beschikbaar 
gesteld. We houden u op de hoogte. 
  

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/het-ene-lezen-is-het-andere-niet/news/43/


 

 
 
   

BSO weer open! 
Jippiee, het is zo ver, de BSO mag weer open. We zijn super blij dat het eindelijk zover is voor u als ouder(s) en 
voor de kinderen. We bieden uw kind(eren) weer een veilig en gezellige BSO. Wel drukken we u op het hart, om 
de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Dus als ouder kunt u niet de school/opvang binnenkomen. U kunt uw 
kind bij de deur naast het kippenhok halen of aanbellen bij de voordeur van KC de Vuursteen. 
Ook staat de meivakantie voor de deur, wilt u aan ons doorgeven, wanneer uw kind(eren) komen? Net zoals in de 
zomervakantie. Dan kunnen we de planning rond maken. Voor u en voor ons een fijn gevoel. 
Maandag 17 mei is er een studiedag. Laat even weten of u gebruik wil maken van de BSO die dag? 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 23 april as doen wij mee met de Koningsspelen. Dit is 
een sportieve dag met sport en spel voor alle kinderen van KC 
de Vuursteen. 
Naast ‘sport en spel’ activiteiten zal Juan Bruggeman voor alle 
groepen een ‘Bootcamp’ verzorgen. Juan is 
bootcampinstructeur vanuit het leger. In samenwerking met 
Roy Schuurmans zal hij een parcours voor ons klaar zetten! 

• De activiteiten en spelletjes zijn van 9.00-12.00  
(De schooldag is van 8.30 uur tot 14.15 uur) 

• Trek sportieve (evt oranje) kleding aan voor buiten. 

• Neem fruit/drinken en lunch mee (Er is geen 
verzorgde lunch vanuit de Koningsspelen ivm Corona) 

• De Ouderraad zorgt voor iets lekkers op deze 
sportieve dag. 

.  
 

Thema bij de peuters: ‘Mensen’ 
Bij de peuterspeelzaal zijn we begonnen met het thema 
‘Mensen’. Iets meenemen voor het thema is zeer 
gewenst. We hebben nog een vraagje……  
We zouden heel graag een babyfoto willen ontvangen 
van de peuter. U kunt dit per whatsapp of mail 
doorsturen naar Juf Marion of Juf Natascha. Wij printen 
dit dan uit en komt op ons moodboard te hangen. 
Bij het Kinderdagverblijf zijn we bezig met het Thema 
‘Kleding’. 
 

KDV in nieuw jasje! 
Ons Kinderdagverblijf krijgt een nieuw jasje. Een likje verf 
en nieuwe inrichting. De huisstijl van Kaka is daar straks 
ook terug te zien. De schilder is begonnen en zal op een 
paar woensdagen, als er geen kinderen zij schilderen. 
Woensdag 28 april vindt de ‘finishing touch’ plaats. 
Donderdag 29 en vrijdag 30 april hebben we dan een 
klein feestje. De kinderen van het KDV mogen dan 
verkleed komen. Haakt gelijk aan bij de afsluiting van het 
thema ‘Kleding’. 
 

Peuter-Kleutergroep 
Na de meivakantie beginnen we weer met 
de Peuter-Kleutergroep. Dit heeft een 
tijdje stil gelegen, omdat dit door 
coronamaatregelen niet kon. Fijn dat we 
weer kunnen spelen bij de kleuters. Als de 
peuter 4 jaar wordt, hoeft in principe de 
peuter geen wendagen te hebben. De 
peuter-Kleuter is immers in het leven 
geroepen, om deze stap zo klein mogelijk 
te maken. Mocht u toch nog denken…zou 
het toch nog fijn vinden dat mijn kind 
even gaat snuffelen bij groep 1…Dan kunt 
u met de peuter en kleuter juf(fen) 
overleggen dat de peuter een keer blijft 
na de Peuter-Kleutergroep tot aan het 
broodje eten. Gaat uw kind niet naar de 
peuterspeelzaal, dan kan in overleg met 
de kleuterjuffen een aantal dagdelen 
worden afgesproken voor het wennen. 
 

DoeKoe actie bij de COOP Simonides Vledder en Diever 
Sparen bij de Coop voor sport- en spelmateriaal op school. Helpt 

u mee met sparen? Actie loopt van 19 april t/m 23 mei as.  



 
  

 

Nieuws van de 

leerlingenraad 
 

Wieltjesdag 

Op 30 april hebben we hier op school Wieltjesdag. 

Wat houdt Wieltjesdag in? Wieltjesdag houdt in dat 

wij als kinderen dingen op wieltjes mee naar school 

mogen nemen, zoals: skeelers, rolschaatsen, 

skateboards en een skelter. Deze datum is gepland 

door de leerlingenraad. 

 

 

Groenafval emmertjes voor de composthoop 

Op school heeft elke klas een emmertje gekregen van de 

leerlingenraad om hun groenafval in te doen (etensresten). De 

tuindienst leegt die emmertjes op de composthoop. Zo willen 

wij zorgen dat het milieu schoner wordt. Dit is overlegd in de 

leerlingenraad. 

 

 

Groeten, de leerlingenraad 

 
 
 

Vriendelijke groeten, Team KC de Vuursteen 

Nieuws uit de Smoestuin 
Het voorjaar in de Smoestuin, de bedden liggen er mooi bij! 


