Nieuwsbrief

Jaargang 23, nov. / dec. 2021

Agenda november- december 2021
02-11 Excursie Miramar, groep 3/4
02-11 OR vergadering
03-11 Oud papier
11-11 Sint Maarten
13-11 Aankomst Sinterklaas in Nederland
16-11 Excursie Miramar, groep 5/6
19-11 Excursie Miramar, groep 7/8
22 t/m 26-11 Tostiweek, maandag gr 34, dinsdag gr 12,
donderdag gr 78, vrijdag gr 56
24-11 GMR vergadering
30-11 MR vergadering
02-12 Sint kijkavond (onder voorbehoud)
02-12 OR vergadering
03-12 Sinterklaasfeest op school, gr 1/2 vanaf 12.30 uur vrij
06-12 Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
08-12 Oud papier
13-12 t/m 17-12 Tostiweek, maandag gr 34, dinsdag gr 12,
donderdag gr 78, vrijdag gr 56
15-12 Kerstfair (onder voorbehoud, info volgt) ipv 16-12!
22-12 Kerstdiner (onder voorbehoud, info volgt)
24-12 Start kerstvakantie, vanaf 12.30 uur kinderen vrij
27 dec t/m 07-01-2022 Kerstvakantie
10-01-2022 Happy New Year! Vanaf 8.15 uur zien we
iedereen weer graag op school.

Welkom
Peuterspeelzaal
Freek Westenbrink en Twan Dolsma
Kleutergroep
Sofie Thijen, Pyke Warnders, Siph Meihuizen
We wensen jullie, samen met jullie ouders,
allemaal veel plezier op KC de Vuursteen.

Oud papier
Woensdag 3 november en 8 december 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.
3 nov Fam. O. Doorten en fam. H. Gol
8 dec Fam. N. Lootsma en fam. R. van Dalen

Schoolfruit
We doen mee met het schoolfruit project. De kinderen krijgen van 15 november t/m 12 april drie
dagen in de week gratis fruit. Kinderen proeven van alles en leren verschillende fruitsoorten kennen.
Iedere ochtend eten we om 10.15 uur fruit en om 12.15 uur een gezonde boterham. We zijn een
gezonde school, ook bewegend leren staat veel op het rooster. Verdere info volgt nog.

Kanjertraining
In al onze groepen wordt de methode Kanjertraining ingezet om onderling vertrouwen in de groepen te bevorderen.
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 en een prettig
schoolklimaat.
‘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,
Zakelijke ouderavond
Donderdag 28 oktober is de jaarlijks zakelijke ouderavond. We kunnen u gelukkig in school ontvangen.
De uitnodiging heeft u ontvangen van de Ouderraad. Melissa Jansma is schoolmaatschappelijk werker
en zij komt vertellen over sociale media bij jongeren. Ze heeft afgelopen jaar met de wijkagent ook les
gegeven in groep 7/8 en voordat de ouderavond is komt ze een herhalingsles geven. Daarover zal ze
jullie informeren. Het is een actueel onderwerp waar alle ouders mee te maken kunnen krijgen en we
zijn dan ook blij dat ze daarover komt vertellen.
Leerplicht
Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld en het is fijn dat u dit goed heeft opgepakt,
dank. Bij ongeoorloofd verzuim moeten we namelijk als school een melding maken bij de
leerplichtambtenaar. Zij nodigt dan de ouders uit voor een gesprek. Structureel te laat komen van een
kind wordt ook genoteerd als verzuim. Ziekmeldingen worden genoteerd en als een ziekmelding vaak
voorkomt gaan we in gesprek met u als ouders. Ook daar zijn richtlijnen voor. Het is belangrijk dat
kinderen naar school gaan, want het is gebleken dat veel verzuim in de basisschool vaak leidt tot
verzuim in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geldt voor de kinderen een leerplicht. Gelukkig is
contact met de leerplicht in veel gevallen niet nodig.
Kleuters
Voor kinderen die naar groep 3 gaan geldt altijd de ontwikkeling en niet de leeftijd. Kinderen die in
oktober t/m december geboren zijn noemen we "herfstleerlingen". Deze kinderen kunnen bijna 3 jaar
in groep 1 en 2 zitten en voor de meeste kinderen is dat prima en wenselijk. Daarmee ontstaat een
goede basis voor de rest van de schoolperiode. Het kan ook zijn dat de ontwikkeling sneller gaat en
deze kinderen binnen 2 jaar doorstromen naar groep 3. We bekijken dit per kind en doen dit altijd
samen met ouders en intern begeleider. Dit vraagt een goede afweging omdat deze kinderen dan met
11 jaar naar het VO gaan en dat is erg jong. We maken daarom een zorgvuldige afweging in de
overgang van groep 2 naar groep 3.
Even voorstellen
Mijn naam is Luca Scalise. Ik ben 17 jaar oud, ik
woon in Vledder en ik loop dit schooljaar op de
maandag en de dinsdag stage bij groep 7/8 in de
klas van meester Bert. Ik ben een actief persoon
en hou heel erg veel van bewegen. Ook vind ik het
leuk om buiten te zijn. Ik doe de opleiding
Onderwijsassistent bij het Deltion college in
Zwolle. Ik zit nu in het eerste jaar van mijn
opleiding en heb vorig jaar al wat ervaring gehad
bij de Hoekstee in Vledder waar ik ook stageliep.
Helaas is er door corona toch minder school
geweest en wat obstakels, maar ik heb heel veel
zin om dit jaar bij de Vuursteen stage te lopen.

Thema KaKa: Herfst
Het zal u niet verwonderen, maar ons
thema is ‘Herfst’. Al lopende over ons
mooie natuurplein en in onze Smoestuin
zien we vele mooie kleuren. De herfst is
echt begonnen. De paddenstoelen schieten
uit de grond en het blad valt van de bomen.
Samen met de peuters lopen we door ons
bosje en bekijken we al dit moois. Onze
themakast ziet er al bijzonder mooi uit,
maar uiteraard kunnen we nog
herfstmaterialen gebruiken.

Het is goed vertoeven bij ons op de Peuterspeelzaal. De kinderen spelen gezellig met elkaar en het is een
knusse boel. Sofie Thijen en Siph Meihuizen zijn alweer verhuist naar groep 1. Ook Pyke Warnders gaat daar
eerdaags spelen. Freek Westenbrink speelt al enige tijd bij de peuters. En als nieuw aanmelding komt sinds
deze week Twan Dolsma. Veel plezier allemaal!

Logopedie peuters
Op woensdag 3 en maandag 8
november as komt er een screening
bij de peuters door de logopediste.
Dit is een jaarlijks terugkerende
screening. U als ouder krijgt deze
week een formulier mee of er
goedkeuring gegeven wordt door u.

Boekstartuurtjes
De Boekstartuurtjes zijn inloopuurtjes geworden. Het vindt plaats de
bibliotheek van Havelte op donderdag 4 november as en in de
bibliotheek van Vledder op dinsdag 9 november as, van 9.30 tot
10.30. De toegang is gratis. Dit is een gezellig uurtje waarbij ouders,
grootouders van 1-3 jarigen elkaar ontmoeten. De activiteiten zijn
gericht op stimulering van de taalontwikkeling, de motoriek en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind.
Sint Maarten
Sint Maarten
De koeien hebben staarten,
De meisjes hebben rokjes aan,
Daar komt Sint Martinus aan.
Sint Maarten
Nog even en dan is het Sint Maarten en
kunnen de kinderen langs de deuren met
mooie lampions en een lied. De peuters,
kleuters en groep 3/4 maken op school/PSZ
een lampion. De kinderen van groep 5 t/m 8
krijgen de keuze op hun weektaak om een
lampion te maken.
Zouden de peuters volgende week een
lichtstokje mee kunnen nemen? Voorzien
van naam en batterij. Dan gaan de peuters in
de klassen ons mooie lichtje laten zien en uit
volle borst zingen. Misschien kunt u thuis ook
oefenen?

Sinterklaasfeest op 3 december
De tijd vliegt voorbij en de Sint staat met zijn
paard alweer te trappelen om naar Nederland te
komen. We verwelkomen hem graag. In het team
wordt de komende tijd bekeken hoe de feestelijke
ochtend voor de jongere kinderen eruit gaat zien.
Groep 5 t/m 8 trekken lootjes en vieren het met
een kadootje met surprises en gedichten.
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.

Kerst in school
Kerstfair, woensdag 15 december!
De Kerstfaircommissie is onlangs bij elkaar geweest en
heeft gesproken over de Kerstfair van woensdag 15
december as. Ivm evt. komende Coronamaatregelen
wordt er naast de organisatie van de reguliere
Kerstfair, momenteel ook nagedacht over een
alternatief programma. Binnenkort volgt er meer info.
Kerstfeest met alle kinderen
Op woensdag 22 december vieren de kinderen
kerstfeest op school, hoe dat eruit gaat zien is nog een
verrassing. Wordt vervolgd.

Nieuws van de leerlingenraad
Afgelopen woensdag zijn er in de groepen 4 t/m 8 verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad
2021-2022. Uit elke groep is er 1 afgevaardigde, samen met juf Patricia en juf Josine 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.

Vlnr: Thara Cobussen, Wout Pit, Koen Rozema, Bas Westenbrink, Joey Luk

Smoestuin
Kippenhok verouderd
Het kippenhok is aan vervanging toe. Heeft iemand een kippenhok , waar
jullie van af willen. Of heeft iemand een ander goed idee om het op te
knappen? Geef het door aan juf Marion!. We zorgen goed voor de dieren en
gunnen de kippen een prettig thuis.

Vriendelijke groeten, Team KC de Vuursteen

