
 

Nieuwsbrief Jaargang 23, sept./ okt. 2021 

 

 

Welkom 
KDV Joris van Dalen, Esther Middelbrink 
Peuterspeelzaal Siph Meihuizen, Sofie Thijen, 
Simon van Dalen, Tess Bobby Koerts, Lennart Gol 
Kleutergroep Bjorn Middelbrink, Niek van Dalen 
BSO Femke Rota, Niek van Dalen 
 
We wensen jullie, samen met jullie ouders, 
allemaal veel plezier op KC de Vuursteen. 
 

Oud papier 
Woensdag 22 september 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. 
22 sept Fam. R. Duiven en fam. ?? 

Agenda september-oktober 2021 
03-09 Schoolzwemmen groep 5/6 en 7/8 
06-09 Informatie-avond groep 5/6 en 7/8, 19.30 uur 
06-09 GMR vergadering 
09-09 Voorstelling Scala, gr 1/2 in Vledder, vervoer nodig 
09-09 Informatie-avond groep 1/2 en 3/4, 19.30 uur 
10-09 Schoolzwemmen groep 5/6 en 7/8 
10-09 Mozaïeken prikken, gr 5/6 en 7/8 
13- en 14-09 Schoolfotograaf Petra Hessels  
14-09 Voorstelling Scala, gr 5/6 in Wilhelminaoord, 
fietsbegeleiding nodig 
14-09 MR vergadering 
16-09 Voorstelling Scala, gr 3/4 in Vledder, vervoer nodig 
17-09 Sportdag gr 1 t/m 8 ism MBO4 Leisure Sports 
20-09 Tostiweek, maandag gr 3/4, dinsdag gr 1/2, 
donderdag gr 7/8 en vrijdag gr 5/6  
22-09 Oud papier 
23-09 OR vergadering 
27/28/29/30-09 Ouder-(kind)gesprekken gr 1 t/m 8 
01-10 Heide opschonen, gr 7/8 
06-10 Schoolkorfbaltoernooi in Uffelte 
06-10 Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 
12-10 GMR vergadering 
13-10 Studiedag leerkrachten, kinderen vrij 
14-10 Zakelijke ouderavond 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
25-10 Tostiweek, maandag gr 3/4, dinsdag gr 1/2, 
donderdag gr 7/8 en vrijdag gr 5/6  
25-10 MR vergadering 
26-10 Excursie Scala, gr 1/2 Miramar, vervoer nodig 
27-10 Voorstelling Scala, groep 7/8 in Havelte, 
fietsbegeleiding nodig 
 

Vervoer bij voorstellingen 
Vanaf dit schooljaar mogen de voorstellingen en excursies van Scala weer gespeeld worden. We moeten wel 
rekening houden met bepaalde afspraken. De kinderen van 1 school bij elkaar zetten, zorgen voor voldoende 
ventilatie. Voor vervoer: 
Ouders mogen wel brengen en halen, maar kunnen niet bij de voorstelling blijven kijken. We spreken per 
voorstelling met u af hoe laat er gebracht en gehaald kan worden. Iedereen alvast voor de hulp, mede door uw hulp 
kunnen de we de kinderen de voorstelling laten beleven. 

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/brengen, maar op de 
Parkeerplek. De kinderen van groep 7/8 gaan via 
de achteringang naar binnen. De fietsen kunnen 
daar ook geplaatst worden. 



 

  

Van Immy, 
We zijn het schooljaar goed gestart en het is fijn om alle kinderen weer in school te zien. We hebben 
weer zin in een nieuw schooljaar en hopelijk wordt het een jaar zonder thuisonderwijs! We houden 
nog vast aan de anderhalve meter afstand en dus hebben we u gevraagd om op het plein afscheid 
nemen van uw kind.  Fijn dat u dit doet!   
We willen toch ook weer activiteiten doen waar we ouders bij betrekken, zo willen we de ateliers met 
ouderhulp binnenkort opstarten. De informatieavonden gaan we fysiek in school organiseren. Omdat 
we de 1 ½ meter afstand wel aanhouden nodigen we van ieder gezin 1 ouder uit.  
De uitnodiging heeft u in Parro ontvangen. De ouder-kind gesprekken zijn dit jaar in het lokaal van  uw 
kind. 
U krijgt dit schooljaar ook een schoolkalender. De kalender is gevuld met informatie en data van onze 
school. Er kunnen omstandigheden voorkomen dat een datum of activiteit moet worden aangepast, 
maar dan hoort u dat van de leerkracht. Juf Patricia is erg druk geweest met het ontwerp en invulling 
en het ziet er prachtig uit. We zijn erg benieuwd naar uw reacties.  
In groep 1 en 2  en groep 3 en 4 hangen nieuwe digiborden. 
 
We zijn in gesprek met de gemeente, dorpshuis, Kaka en onze Stichting over de ruimte in school. We 
zijn met 92 leerlingen gestart en komen nu wat ruimte te kort, We hebben groep 5 en 6 gesplitst en 
het zou fijn zijn dat we daarvoor een eigen lesruimte konden gebruiken. Groep 3 en 4 splitsen we ook 
een groot deel van de dag en groep 4 maakt dan gebruik van de ruimte in het Hart. Deze kinderen 
bewegen nog veel en werken ook veel samen met groep 3. Door de ruimtes naast elkaar te gebruiken 
profiteren beide groepen van deze oplossing.  Wel zien we dat de kinderen niet een passende 
werkplek hebben en we proberen met krukken, wisselende plekken en veel bewegen hier aan 
tegemoet te komen. Mocht u toch iets merken bij uw kind, laat het ons weten. 
Zoals u weet hebben we extra formatie gekregen doordat er NPO gelden (Nationaal Plan Onderwijs) 
door het Ministerie beschikbaar werd gesteld. We besteden deze gelden optimaal. 
 
  

Schoolfotograaf 
Op maandag en dinsdag 13 en 14 september 
as komt Petra Hessels. Dit jaar zijn de 
individuele, broers-zus en groepsfoto’s aan de 
beurt. De schoolfotograaf komt voor de 
peuters en de kinderen van school. 

Ouder- (kind)gesprekken 
In de week van 27 september as staan de ouder-(kind) gesprekken 
voor groep 1 t/m 8 gepland. Via Parro kunt u zich inschrijven, 
vanaf 20 september. Bij de kleuters wordt met ‘nieuwe’ ouders 
een gesprek gehouden. Wilt u ook graag in gesprek, dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht, of de leerkracht benaderd u. 

Kanjertraining en Gouden Weken 
Sfeer en omgaan met elkaar vinden wij als school een belangrijk onderwerp om 
bij stil te staan. Daarom hangen er in alle klassen en in de gemeenschappelijke 
ruimte drie kapstokregels waaraan iedereen zich moet houden. Daarnaast komt 
sfeer en omgaan met elkaar aan bod tijdens de kanjertraining 
en de Gouden weken. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het 
schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede 
basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard. 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het 
begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie 
weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.  
 



 

 
 

   
  
 

 

Tostiweek 
In de jaarkalender zijn ook dit jaar weer de tostidagen opgenomen. In de tostiweek heeft elke combi-groep een 
dag ‘Tostidag’. Op deze dag kunnen de kinderen brood met kaas, ham/kaas of andere tosti meenemen en worden 
op school, tijdens de lunch, de tosti’s gemaakt. Altijd weer een traktatie! 

Boekenpret 
De peuters krijgen elke donderdag of vrijdag een 
boekje mee naar huis, om samen met papa en 
mama samen te lezen. Dit bevordert de 
taalontwikkeling van de peuter. Elke week wordt 
het boekje omgeruild. Juf Rensina begeleidt de 
uitleen. 

Thema peuters: ‘Wonen’ 
De komende weken werken en spelen de peuters over 
het thema ‘Wonen’. De juffen zouden het leuk vinden als 
de kinderen een foto van hun eigen huis meenemen.  

Jeugdverpleegkundige PSZ 
De jeugdverpleegkundige komt langs bij de PSZ. 

Heeft u als ouders vragen over uw kind? Op 

donderdag 23 en vrijdag 24 september as, van 

8.30 – 9.15 uur 

Wisseling van pedagogisch medewerkers 
Anja Lippens en Natascha van Dam zijn een 
andere uitdaging aangegaan. Tommy van 
Zanden komt bij de BSO en Lisanne Grit neemt 
de peuterspeelzaal over. Wij wensen Anja en 
Natascha veel plezier in hun nieuwe werk. 

Vriendelijke groeten, Team KC de Vuursteen 

Sportdag ism MBO4 Leisure Sports 
Vrijdag 17 september hebben we rondom school een 
sportdag voor groep 1 t/m 8. De studenten van de 
particuliere sportopleiding MBO4LeisureSports 
bedenken allerlei sportactiviteiten en zullen ook de 
begeleiding op zich nemen. Voor ons een actieve 
sportdag en voor de studenten een mooie kans om 
op een school een sportdag te organiseren. 

Schoolkorfbaltoernooi 2021 
Op woensdag 6 oktober as organiseren 
korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig 
Voorwaarts (Wapserveen) weer het Univé 
Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 
uur plaatsvinden op het sportveld in Uffelte. Alle 
basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom 
om mee te doen aan dit toernooi. Tot en met vrijdag 
17 september kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 
zich hiervoor opgeven bij hun juf of meester. We 
hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel 
mogelijk kinderen meedoen! Momenteel zijn we met 
de korfbalvereniging Moedig Voorwaarts in overleg 
over een aantal proeflessen, deze zullen worden 
gegeven tijdens de gymlessen. 


