Nieuwsbrief

Jaargang 24, maart/ april, 2022

Agenda maart-april 2022
03-03 Voorstelling groep 3/4 en 5/6
11-03 Voorstelling groep 7/8
14-03 Voorstelling groep 1/2
140-3 GMR vergadering
18-03 Nationale pannenkoeken dag
Week 12 21-3 Tostiweek, maandag gr 34, dinsdag gr 12,
donderdag gr 78, vrijdag gr 56
18-03 Bezoek proefkolonie Frederiksoord
22 t/m 28-3 Week van het geld
30-03 Workshop Scala groep 3/4 groep 5/6
31-03 MR vergadering
06-04 Workshop Scala groep 7/8
14-04 Studiedag/kinderen vrij
15-04 Goede Vrijdag / kinderen vrij
17-04 Eerste Paasdag
18-04 Tweede Paasdag/kinderen vrij
19-04 GMR
22-04 Koningsspelen
23 april t/m 8 mei Meivakantie

Tweemonds
Suze Eenmonds komt donderdag 17 maart voor een tweede
ronde klassenbezoek en teamscholing. Met haar kijken we
naar mogelijke verbeteringen voor ons EGO onderwijs.
Suze is van Tweemonds en dat is het centrum voor
welbevinden en betrokkenheid en ze is erg inspirerend en
praktijkgericht.

Welkom
Nordin Harm is 4 jaar geworden en gaat naar
groep 1. Alex van Dalen komt na de
voorjaarsvakantie bij de peuters spelen. Nordin
Harm en Alex, veel plezier!:)

Oud papier
Woensdag 16 maart 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.
Andere data;
13 april 2022
11 mei 2022

Afscheid juf Patricia
Dinsdag heeft juf Patricia afscheid genomen van alle kinderen en het team.
Het was erg gezellig en ze is goed verwend!!
De Ouderraad heeft namens de ouders een cadeau gegeven!
Ook de MR heeft haar bedankt voor de jarenlange inzet!

Juf Patricia heel erg bedankt en we gaan je missen!!
Heel veel succes met je nieuwe baan!

Van Immy,
Gelukkig komen er versoepelingen van de coronamaatregelen. Voor onze school is dit ook goed nieuws.
We hoeven niet meer in cohorten te werken, de kinderen kunnen weer samen lezen, samen werken en samen
leren. We kunnen weer ateliers en projecten met en voor alle kinderen organiseren.
Mondkapjes zijn in school niet meer nodig en ook is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
We gaan met het team kijken hoe we u weer welkom gaan heten in school en hoe we bijv. omgaan met de inloop.
We zien dat een rustige start en buiten afscheid nemen voordelen heeft, en dus gaan we kijken hoe we hierin een
afstemming kunnen vinden. Wel starten we na de vakantie de eerste week met een inloop. U kunt deze week zelf
een dag kiezen waarop u uw kind naar de klas wilt brengen, dat geldt voor alle kinderen.
Wat wel blijft is het isolatieadvies bij besmettingen. Deze is wel ingekort naar 5 dagen!
Het advies om thuis 2x in de week een zelftest af te nemen, is ook gebleven. Mocht u zelftesten nodig hebben dan
zijn die op school verkrijgbaar.
We zagen deze week de Coronabesmettingen onder de kinderen en volwassenen oplopen. De vakantie komt voor
ons dan ook op het juiste moment.
Om z.s.m. ook weer aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafden leerlingen te kunnen tegemoet te
kunnen komen kan de plusklas weer binnen de muren van obs De Hoekstee plaatsvinden, m.i.v. dinsdag 29
februari.
Excursies en/of theatervoorstellingen bezoeken op andere locaties is weer toegestaan en we zullen ook weer een
beroep op u doen voor vervoer en begeleiding.
Afgelopen week heeft juf Suzanne ook afscheid van de kinderen en het team genomen. Juf Suzanne werkte twee
ochtenden in groep 6. Het lukte niet meer om deze dagen met haar privé te combineren. Heel erg jammer!
Juf Arina blijft in groep 6 tot de zomervakantie. Juf Antje krijgt, indien nodig in groep 5/6, op de donderdag en
vrijdag ondersteuning van meester Holdrik Jan. Het is ons nog niet gelukt een invaller te vinden.
Juf Lisa komt na de voorjaarsvakantie iedere woensdag voor extra begeleiding en ondersteuning. Juf Lisa werkt de
andere dagen op de Oosterveldschool als leerkracht in groep 7/8.
Op deze manier hebben we de uren van Patricia en Suzanne eerst ingevuld.

Spreekuur peuterspeelzaal Drie Turfjes Hoog!

Beste ouders en/of verzorgers,
Uw peuter maakt in korte tijd een snelle groei en ontwikkeling door,
wat kan leiden tot allerlei vragen. U komt in deze periode minder
frequent op het consultatiebureau met uw peuter. Daarom heeft de
peuterspeelzaal in samenwerking met GGD Drenthe een spreekuur
gestart, verzorgd door de jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe.
Tijdens het spreekuur kunt u met allerlei vragen over uw kind bij haar
terecht. Hierbij kunt u denken aan vragen zoals:

Wist u dat:
•

•
•

Is het erg dat mijn kind geen brood eet?
Wanneer worden kinderen zindelijk?
Mijn kind zegt telkens nee, wat doe ik hiermee?
Tevens is het mogelijk om een extra huisbezoek of
consultatiebureaubezoek af te spreken. In overleg* met u kan de
leidster ook contact met de jeugdverpleegkundige opnemen om
vragen over uw peuter te bespreken.

•

De data waarop de jeugdverpleegkundige aanwezig is:

•

VRIJDAG 4 MAART VAN 8.30 TOT 9.30
MAANDAG 14 MAART VAN 8.30 TOT 9.30
Internationale Dag van de Moedertaal – 21 februari 2022
Wat is de moedertaal en waarom is dat belangrijk?
De moedertaal zit in het hart van de ouders. Het is de taal waarmee ze
zich het beste kunnen uitdrukken, alles kunnen zeggen en uitleggen.
Daarnaast is de moedertaal onderdeel van hun vertrouwde cultuur.
Ook wanneer ouders al best goed Nederlands spreken, blijft de
moedertaal belangrijk om te communiceren met de familie. Door te
praten in de moedertaal krijgt het kind een grotere woordenschat.
Het kind leert de regels van een taal en leert zich uit te drukken met
behulp van taal.
PEUTER-KLEUTER GROEP.

•

•

21 februari de
'Internationale Dag van de
Moedertaal' is?
Er tussen de 6000 en 7000
talen zijn in de wereld?
De meeste talen meer dan
50.000 woorden hebben,
maar mensen in het dagelijks
leven vaak maar dezelfde
paar honderd woorden
gebruiken?
India het land is met de
meeste officiële landstalen?
En dat dit er 15 zijn?
Ongeveer 80% van de
wereldbevolking meertalig
is?
Het voor een goede
taalontwikkeling belangrijk is
dat de ouders dié taal met
het kind spreken die ze zelf
het beste beheersen?
Meertaligheid veel
voordelen heeft? Het maakt
het leren van andere talen
makkelijker, het verbetert je
denkvermogen en het maakt
het makkelijker om met
andere mensen en culturen
in contact te komen
(edl.ecml.at).

Jipieeeee we mogen weer bij elkaar spelen. Hier hebben we lang op moeten wachten i.v.m. de
Coronaregels. Nu kan het eindelijk weer, we verheugen ons erop.
We open ook met een gezamenlijk Thema: De Tijd/ Vroeger en Nu.
Het leek ons leuk om een hoek in te richten met voorwerpen van Vroeger. We zouden het leuk
vinden als uw kind iets mee mag nemen voor de Thema tafel.
Wij wensen de kinderen een fijne voorjaarsvakantie toe. De kinderen die bij ons komen op het KDV
of de BSO, we hebben weer een leuk activiteiten programma.

Vriendelijke groeten, Team KC de Vuursteen

