Nieuwsbrief

Jaargang 24, jan./ febr. 2022

Agenda januari en februari 2022
09-01 Gelukkig nieuwjaar!!
12-01 Oud papier
10-01 MR-OT vergadering
19-02 Leerlingenraad overleg
20-02 GMR vergadering
26-01 lessen Plastic soep; Scala
27-02 Voorleesontbijt
Week 6 Tostiweek, maandag gr 34, dinsdag gr 12,
donderdag gr 78, vrijdag gr 56
14-02-17-02 oudergesprekken; uitnodiging volgt in Parro
14-02 MR-OT vergadering
16-02 Oud papier
18-02 Studiedag leerkrachten/ kinderen vrij
20-02-25-02 Voorjaarsvakantie

Oud papier
Woensdag 12 januari en 16 februari 2022 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.
12 januari Fam. R. Knol en fam. R. Flobbe
16 februari Fam. R. de Vries en fam. J. Stoopendaal

Welkom
Kaka; Wij heten welkom bij ons Djurre en Thomas
Middelbrink. Deze ondernemende tweeling komt bij
ons spelen op het kinderdagverblijf en ook bij de
peuterspeelzaal. Veel plezier!
Lieve Vaartjes neemt de plek in op het
kinderdagverblijf van haar zus Isa. Isa is 4 jaar
geworden en gaat dus naar groep 1 en naar de BSO.
Veel plezier Lieve! En Isa op de BSO!
Madelief van Hulzen komt per 1 februari naar het
Kinderdagverblijf.
Kleutergroep; Pijke Warners en Isa Vaartjes zijn
gestart in de kleutergroep.
We wensen jullie, samen met jullie ouders, allemaal
veel plezier op KC de Vuursteen.

Verkeer bij school
We zien dat er bij het halen en brengen van de kinderen gevaarlijke situaties ontstaan. Auto’s gaan de parkeerplaats
op en af en auto’s rijden langs de parkeerplaats en school. Daartussen fietsen kinderen of lopen kinderen met of
naar hun ouders. Ouders staan soms aan de overkant van de weg en dat maakt dat kinderen nog moeten
oversteken. Samen met Leonie de Vries van Dorpsgemeenschap Wapserveen hebben we de situatie aangekaart bij
de gemeente. Er is iemand van de gemeente geweest om de situatie ter plekke te bekijken. We hebben het voorstel
gedaan om de afrit van de parkeerplaat te verplaatsen. Auto’s blijven op dezelfde plek de parkeerplaats oprijden
maar verlaten de parkeerplaats via een andere plek. Daarmee voorkomen we de extra drukte en ontstaat er meer
overzicht. De gemeente moet hiervoor financiën beschikbaar stellen en het werk inplannen. Dit loopt inmiddels.
We kunnen momenteel met elkaar de verkeerssituatie ook veiliger maken door op het plein te gaan staan als u uw
kind ophaalt. Op het plein is ruimte genoeg om dit op anderhalve meter afstand te doen. Mocht u met de auto
komen dan willen we u vragen om langzaam te rijden en goed op te letten. Kinderen rennen soms zo de weg over!
Mocht u ideeën hebben dan horen we die ook graag!

Van Immy,
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat het jaar 2022 goed voor u is begonnen.
Het hele team wenst u een mooi en vooral gezond jaar. Wij zijn erg blij dat we weer naar school
kunnen. We blijven voorzichtig en hanteren de richtlijnen, maar dat lukt prima. We zijn ook blij met uw
medewerking! Corona is er nog steeds en zal nog wel even blijven. Mocht u voor uw kind nog
zelftesten nodig hebben dan kunnen wij die meegeven. In de klas hebben we volgende week CO2
meters en daarmee kunnen we de ventilatie goed in de gaten houden.
We beginnen januari zoals gebruikelijk met de toetsen van CITO , analyseren van de toetsen, rapporten
maken en de oudergesprekken. Het zijn altijd drukke tijden.
We zijn met het team gestart met een analysesysteem Leeruniek. Dit systeem zet de methodetoetsen
bij de CITO toetsen en de leerkracht ziet de gegevens dan in 1x bij de groep maar ook bij de leerling.
Dat geeft ons een beter overzicht omdat alles bij elkaar staat.
We noteren daar ook de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat kan per kind verschillend zijn.
Onderwijsbehoeften zijn de voorwaarden of dingen die een kind nodig heeft om goed te kunnen leren.
Een kind met dyslexie heeft andere onderwijsbehoeften dan bijv. een hoogbegaafd kind. De
onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op diverse aspecten van het onderwijs; zoals: de instructie,
de leerstof, de leertijd, de werkvormen, de motivatie, de leeromgeving, enz.
De onderwijsbehoefte vertalen we naar de praktijk en zetten we weg in de groepsmap.
Leeruniek geeft ons goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen, groepen en de school als geheel.
We krijgen bij de invoering begeleiding gedurende het schooljaar. Op de studiedag van 18 februari
hebben we de tweede studiedag en eind van het schooljaar de laatste.
Suze Eenmonds van EGO onderwijs komt jaarlijks voor teamscholing. Ze komt dit schooljaar twee keer
alle groepen bezoeken en aansluitend gaan we dan met haar kijken naar mogelijke verbeteringen voor
ons EGO onderwijs. We krijgen ook steeds nieuwe leerkrachten in school en het is belangrijk dat zij
worden meegenomen in onze visie. Suze is woensdag 22 november geweest voor haar eerste bezoek.
Suze is van Tweemonds en dat is het centrum voor welbevinden en betrokkenheid en ze is erg
inspirerend en praktijkgericht.

Zo blijven we bezig met het verbeteren van ons onderwijs.
Cito leerlingvolgsysteem

Eind januari/begin februari 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 gepland op 15 febr. t/m 17 febr.
(digitaal) De intekenlijsten zullen een week van tevoren weer in Parro worden
opengesteld. Informatie hierover volgt.

Plastic soep project
Binnen de gemeente Westerveld wordt op de basisschool het
Kunst- en Cultuur Traject “Plastic Soep” aangeboden. Binnen
het gehele project is er aandacht voor de wereldwijde
vervuiling van zeeën en oceanen. De leerlingen ervaren de
dramatische gevolgen van plastic afval voor mens, dier en
milieu. Eind januari, begin februari vindt er een workshop
plaats; ‘Onderwaterwereld’ voor alle groepen in school .
NIEUWS VAN KINDEROPVANG KAKA
Is uw kind ziek en kan niet bij ons komen
spelen op de BSO. Vergeet dit dan niet door
te geven. Belt u naar school,
telefoonnummer 0521-321411, om uw kind
ziek te melden geef dan ook gelijk even door
dat uw kind niet op de BSO komt. En
natuurlijk in de MY CHAPP.
Wat de PEUTERSPEELZAAL betreft en het
KINDERDAGVERBLIJF…. U kan ons bellen of
appen op telefoonnummer 06- 82004223 En
natuurlijk in de MY CHAPP.
Als school een studiedag heeft zijn de
kinderen welkom bij de opvang dat kan bijv.
ook op 18 februari. 20222.
Heeft u verder nog vragen dan kunt u mailen
naar ons hoofdkantoor info@kaka.nl of naar
onze locatie, wapserveen@kaka.nl
VOORLEZEN:
De Nationale Voorleesdagen komen eraan.
Dit is van 26 januari t/m 5 februari. Wij
hebben dan een voorleesontbijt. Op 27
januari komt er iemand van de bibliotheek bij
ons voorlezen. Het prentenboek van het jaar
is, “Maar eerst ving ik een monster”. Het is
een hilarisch en herkenbaar voorleesboek
over het uitstellen van het slapen.
Hoe deze dagen gaan verlopen, daarvan
volgt nog nader bericht.

VERGEET-ME-NIETJE:

Deze foto van Onbekende auteur is

THEMA:
Ons thema is de aankomende 3 weken, “HET
MENSELIJK LICHAAM”. Dit doen we school en
kinderopvang breed. Dit betekent dat wij het
zelfde thema hebben.
PEUTER-KLEUTERGROEP:
De afgelopen weken was dit door de
Coronamaatregelen niet mogelijk, wij hopen
dat we hier eerdaags weer mee kunnen
beginnen.

Smoestuin

Juf Marion heeft met de tuindienst en BSO bloembollen geplant in de tuin en in de bosjes.

Bericht van Tim Jansen | Beweegcoach en JOGG-regisseur | Team Maatschappelijk Welzijn
Roots In Nature 2022
Maandag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.
Woensdag: Uffelte 15.15 uur tot en met 16.45 uur.
Donderdag: Geeuwenbrug 15.30 uur tot en met 17.00 uur.
Vrijdag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.
Kosten proefles €7,50 (je mag drie keer op proef om je keuze te maken)
Kosten per maand €42 (maandelijks opzegbaar)
Op aanvraag verzorgt Roots in Nature naast survival- en natuurlessen ook kinderfeestjes en 1 op 1
begeleiding in bijvoorbeeld een zorg traject.
Voor meer informatie zie: www.rootsinnature.nl

