
 

Nieuwsbrief Jaargang 24,april/mei 2022 

Agenda april-mei 2022 
05-04 Buitenlesdag 
06-04 workshop Scala groep 7/8 
08-04 Vogelles van Bert Noorman 

Donderdag 14 april zijn de 
kinderen vrij i.v.m. studiedag 
team!! 
19 april 100e leerling!!! 
22 april Koningsdag 
23 april t/m 8 mei Meivakantie 
10 mei MR en OR vergadering 
11 mei Oud papier! 
16-05 Tostiweek 
10-05 eindtoets groep 8 
25 mei juffen en meesterdag 
25-05 MR RvT vergadering 
26-05 en 27-05 Hemelvaart 
 

 
Welkom 
Kleutergroep;  
Nordin Harm Winters  en Jolijn Stevens. 
 
We wensen jullie, samen met jullie ouders, allemaal 
veel plezier op KC de Vuursteen. 
 

 

Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023 
Herfstvakantie 15 oktober     2022       t/m       23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022       t/m          8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari     2023       t/m          5 maart 2023 

Goede vrijdag   7 april            2023 

Paasmaandag 10 april           2023 

Koningsdag 27 april           2023 

Meivakantie 29 april           2023         t/m         7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei            2023         t/m       19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei            2023 

Zomervakantie 22 juli              2023        t/m         3 september 2023 

Talentdag   5 oktober     2022         kinderen vrij 

Studiedagen Nog niet bekend. 

Kerstmiddag  
en laatste schooldag 

Vanaf 12.30  uur vrij 

 

Aktie voor Oekraïne  
Op de Vuursteen hebben de leerlingen flessen ingezameld voor Oekraïne. Er zijn veel flessen 
ingeleverd, een mooie bijdrage voor Oekraïne. Het bedrag is nog niet bekend. 

Oud papier 
Woensdag 11 mei 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. 
Volgende keer oud papier is: 
8 juni 2022  
6 juli 2022 



 

Verkeersexamen  

Onlangs is het verkeersexamen afgenomen aan de leerlingen van groep 7 
en 8. Alle kinderen zijn geslaagd.  

Stagiaire 
Week 15 en 16  komt Gijs Doorten stage lopen bij de kleuters. 

Sociale Media 
Melissa Jansma heeft op de ouderavond verteld over sociale media. Ze komt in mei de lessen 
verzorgen aan de kinderen van 5 t/m 8. 

Nieuws van Immy: 
Holdrik Jan is onze onderwijsassistent en tot onze grote spijt neemt hij afscheid. Hij licht het zelf 
toe in onderstaand stukje.   
Voor hem is deze stap super en wij gunnen hem dit van harte. Voor ons zal het wennen zijn want 
voor ons is Holdrik Jan erg belangrijk.  Holdrik Jan ziet het werk, pakt het op en heeft het dan ook 
al gedaan. Altijd positief, vrolijk, sociaal. ..wij gaan hem zeker erg missen. Juf Hanna komt meester 
Holdrik Jan tot de zomervakantie vervangen. 
 
We zijn nog steeds druk met Corona. Leerkrachten ziek, kinderen ziek, quarantaine , geen 
invallers… we zijn er druk mee.  We zijn blij dat u test en voorzichtig bent. Blijft u vooral testen bij 
klachten! 
We zijn gegroeid in leerlingenaantal en we ontvangen onze 100e leerling op 19 april 2022. Dat is 
een echte mijlpaal voor ons!!! 

Beste ouders/ verzorgers 
 
Bij deze wil ik u mededelen dat ik per 1 mei stop met werken als onderwijsassistent op KC de 
Vuursteen in Wapserveen en de Oosterveldschool in Uffelte.  
Na een aantal jaren binnen dit onderwijsteam gewerkt te hebben, is het tijd voor iets nieuws. Ik 
heb ontzettend veel geleerd tijdens mijn werk als onderwijsassistent maar het goed is om naar 
jezelf te blijven kijken en om jezelf te blijven ontwikkelen.  

 
In mijn geval doe ik dit middels een nieuwe functie. Ik ga volledig bij Kinderopvang Kaka (waar ik al 
op meerdere BSO locaties werk) aan de slag als Pedagogisch Medewerker. Binnen Kinderopvang 
Kaka wordt ik eerst tijdelijk locatiehoofd van de locaties in Vledder en in Willemsoord. Daarnaast 
ga ik wisselende projecten uitvoeren vanuit het hoofdkantoor in Dwingeloo. Dit laatste zorgt voor 
veel afwisseling en uitdagingen. Hier was ik dan ook nadrukkelijk naar op zoek. 
 
Aangezien 1 mei in de meivakantie valt, is de week voor de vakantie mijn laatste week op beide 
scholen. Na de vakantie worden de Hoekstee in Vledder en de Generaal van den Boschschool in 
Willemsoord mijn vaste locaties binnen Kinderopvang Kaka. Wie weet sta ik nog een keer als inval 
in Wapserveen of Uffelte en kom ik u nog eens tegen. 
Ik wil u hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren en wens u samen met uw kind(eren) nog een 
mooie tijd op KC de Vuursteen en/of op de Oosterveldschool. 
 
Met vriendelijke groet, 
Holdrik-Jan Heijman 



 
 

 

Smoestuin 

 
De bloembollen zijn geplant en de eerste bloemen bloeien al. 

 

 


