
 

Nieuwsbrief Jaargang 24,juni/juli 2022 

Agenda juni-juli 2022 
01-06  Leerlingenraad  
09 -06 Schoolreis peuters en groep ½ 
08  t/m 10 -06 Schoolreis groep 7/8 
13-06 Start Cito 
20-06 Tostiweek  
20-06 MR en OR vergadering 
21-06 Techniek dag in Diever, gr 7/8 
27-06 Intekenlijsten oudergesprekken 
30-06 GMR vergadering 
01-07 Rapport mee 
30-06 Feestelijke ouderavond  
           “Theater Carrousel”  
04-t/m 07 -07 Oudergesprekken 
06-07 Leerlingenraad 
11-07 School – pleinschoonmaak 
13-07 Kennismaking VO groep 8 
14-07 Uitje groep 8 
15-07 Laatste schooldag 
           Kinderen vrij vanaf 12.30 uur 
18-07 Start ZOMERVAKANTIE  
29-08 Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
 
 

 
 

 
Op  BSO 
verwelkomen we Thara Cobussen en Vayen 
Cobussen. Sofie Thijen. Hugo en Lucas Klaster. 
Bij het Kinderdagverblijf verwelkomen we Violet 
Klaster en Anna Middelbrink en Lieve Vaartjes. 
We hebben afscheid moeten nemen van Madelief 
van Hulzen wegens verhuizing en Jolijn Stevens, 
omdat ze naar groep 1 gaat, maar Jolijn zien we 
gelukkig nu op de BSO. 
Allemaal heel veel plezier op je nieuwe stekkie. 
We wensen jullie, samen met jullie ouders, allemaal 
veel plezier op KC de Vuursteen. 

 

Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023 
In de vorige nieuwsbrief stond de verkeerde datum bij de meivakantie. Begint niet op 29 april, 
maar moet 22 april zijn. 

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 2 weken 22 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 / laatste schooldag Vanaf 12.30  uur vrij 
 

Oud papier 
Woensdag 8 juni 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: 
6 juli 2022 



 

Parkeerplaats 
De gemeente gaat de parkeerplaats voor school aanpassen. Op de parkeerplaats rijd je straks rond 
en heb je een andere uitgang. Daarmee willen we de verkeersituatie veiliger maken en vooral de 
drukte bij het halen en brengen van de kinderen verminderen. De werkzaamheden worden in een 
vakantie uitgevoerd.  

Bijendag 
Groep 5 t/m 8 heeft een ontdekpad over bijen gedaan en 
onderzocht hoe "BIJ" vriendelijk ons schoolplein is. 
Conclusie: het plein ziet er al zeer aantrekkelijk uit voor de 
bij, maar op detail kan het beter (bijv. iets meer wilde 
bloemen en nog wat nestelplaatsen).  
 
Met hulp van Landschapsbeheer Drenthe wordt dit verder 
opgepakt. 

Schoolverlaters 
Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen van 
groep 8 gaan de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! 
We hopen dat jullie allemaal met plezier terugdenken aan jullie tijd op 
de Vuursteen en ben je in de buurt…. Kom gerust even binnen!!!  
 

Dit schooljaar gaan ons verlaten:  
Noah Derks, Anna Flobbe, Christian Knol, Jacco de Lange,  
Hidde Lootsma, Koen Rozema, Mieke van der Stam en Linde 
Westenbrink. 

We wensen jullie heel veel plezier en succes op het 
voortgezet onderwijs! 

Theater carrousel 
Op donderdag 30 juni, houden we de feestelijke ouderavond. Dit doen we in de vorm van een 

“Theater Carrousel”. Nadere informatie volgt nog. 
 

Feestelijke ouderavond 
Donderdag 30 juni “Theater Carrousel” 
Houdt u deze datum vrij!  
 

Modderdag 29 juni 2022. 
Tijdens de ModderDag staat het spelen met elementen water en zand centraal.  

En daarbij mag je vies worden. IVN organiseert ModderDag in 
Nederland.   

 
 



 

Nieuws van Immy 
De kinderen genieten van de schoolreisjes. Met de bus naar een park of op de fiets voor een 
meerdaagse schoolreis in groep 7 en 8. Het is toch steeds weer spannend! 
 
We hebben prachtige bloembakken versierd met Graffiti.  Kleurig en vol met dahlia’s. Deze 
bakken worden gebruikt voor het Corso op 10 en 11 september in Frederiksoord. Men wilde de 
jeugd meer betrekken bij het corso en daarom kregen we een graffiti-workshop aangeboden. 
Kinderen maakten een eigen ontwerp en onder begeleiding van een kunstenaar werd dit op de 
bakken gespoten.  
 
We hebben dinsdag een studiedag gepland. Deze organiseren we samen Met de Oosterveldschool 
in Uffelte. We vormen één onderwijsteam en delen onze visie op het onderwijs.  
 
We volgen gezamenlijk scholing van Leeruniek. Leeruniek helpt ons de resultaten van onze school, 
groep en individuele leerling in kaart te brengen. We kijken naar de ontwikkeling gedurende 8 jaar 
onderwijs en dan niet alleen naar CITO maar ook naar de methodetoetsen. Daar hoort de 
onderwijsbehoefte van een leerling bij, want een kind is meer dan alleen de cognitieve kant. Wat 
is de score en wat laat de score zien, past de score, wat gaat goed en wat verdient aandacht. Een 
goede analyse is nodig en Leeruniek geeft ons handvatten en structuur om dit goed te doen.  
We gebruiken de studiedag ook om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren. Hoe 
geven we bijv. verder vorm aan EGO ( Ervaringsgericht Onderwijs).  
 
We bespreken samen de uitslag van de ouderenquête en de leerlingenquête.  Dank voor het 
invullen (hoewel we met 29% een laag respons noteren) en dank voor uw cijfer, een 7,7. De 
leerlingen gaven ons een 8,6, super.  We zijn er erg blij mee. We bespreken de uitslag met de MR 
en we komen er dan later op terug.   

Nieuws buurtgezinnen 
 Buurtgezinnen in Westerveld 
Het kan ieder gezin overkomen: Omstandigheden waardoor het thuis even niet lekker loopt, en je 
de kind(eren) niet de aandacht kan geven die je zou willen. Voor deze situaties is er 
Buurtgezinnen.  
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die wat steun kunnen gebruiken, aan een warm en stabiel gezin 
in de buurt. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder 
begeleiding van de coördinator afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
wekelijkse speelmiddag na schooltijd, opvang bij het steungezin op een weekenddag, of samen 
iets leuks ondernemen. Dit is iedere keer maatwerk. Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht, en 
kunnen ouders even op adem komen. 
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken? Of heb je ruimte in je huis en hart om iets voor een 
ander gezin te betekenen? Meld je dan aan via www.buurtgezinnen.nl of neem vrijblijvend 
contact op met coördinator Geke Maes: geke@buurtgezinnen.nl, 06-23100123. 

Zie bijlages. 
 
 



 

Nieuws van Kaka 
 
HET KINDERTHEATERFESTIVAL” DE SPROOKJESTUINEN VAN Drenthe” 
Tijdens dit betoverende festival komen sprookjes tot leven in verschillende tuinen. 
Meer informatie op www.sprookjestuinen.nl 
De kinderen hebben een boekje mee gekregen. 
 
SCHOONMAAKAVOND: 
Het is een tijd geleden door de Corona, maar we kunnen eindelijk weer met z’n allen poetsen. Op 
maandag 11 juli is het zover, vanaf 19.00 uur. 
We zoeken ouders die ons komen helpen om zowel het Kinderdagverblijf, de Peuterspeelzaal en 
de school en buiten op te ruimen en schoon te maken. Bakken met speelgoed kunnen mee naar 

huis. We horen graag wie er kan/wil helpen      
SCHOOLREIS:  
Bijna is het voor de peuters zover. We gaan donderdag 9 juni op schoolreis. De informatie brief 
krijgt u nog deze week, voor de precieze inn en outs. 
 
Toch nog even een kattenbelletje…. Zou u er aan willen denken om uw kind bij afwezig door 
bijvoorbeeld ziekte, schoolreisje of vakantie af te melden bij de BSO? Het komt redelijk vaak voor 
dat dit vergeten wordt. 
 
STUDIEDAG: 
De kinderen hebben een extra lang weekend, want het is Pinksteren en dinsdag 7 juni heeft de 
school een studiedag. Wilt u uw kind nog opgeven voor de BSO die dag? Dan graag zo spoedig 
mogelijk. 
 
THEMA: 
Na de Pinksteren beginnen we met het thema, “Zomer en vakantie. Mocht uw kind nog iets 
hebben voor in onze themakast? Dan graag. We zullen voorzichtig met uw spullen omgaan. 
 
Nieuwe pedagogische medewerkers: 
 
Hallo, mag ik me even voorstellen, ik ben Ammarie Visser. 
In 1963 geboren in Amsterdam, moeder van 4 prachtige (volwassen) kinderen en sinds april dit 
jaar geregistreerd inwoner van een pipowagen in Zuidlaren. 
Naast Amsterdam heb ik op Texel gewoond en de laatste 24 jaar in de buurt van Hoorn. 
Ik heb in de horeca gewerkt, op de markt gestaan, in het onderwijs en voor diverse culturele 
instellingen gewerkt en voor mezelf.  
Ik ben, naar eigen zeggen, een (levens)kunstenaar en een zwerver, een einzelgänger, maar ook 
een sociaal gezelligheidsdier en een groot liefhebber van goede gesprekken bij het kampvuur. 
En sinds kort werk ik als inval bij de BSO in Wapserveen. 
 
Hallo. Ik ben Daniëlle Rademaker en ben binnenkort werkzaam op de BSO en KDV. 
Hierbij wou ik mij even kort voorstellen. 
Ik ben 48 jaar en getrouwd met Max. 
Samen hebben wij een dochter Nienke van 22. 
Ik ben eerder al 12 jaar lang werkzaam geweest bij de kinderopvang.  

http://www.sprookjestuinen.nl/


 

Daarna ben ik er een tijdje tussen uit geweest waarbij ik bij de catering heb gewerkt. 
Ik merkte dat ik het werk bij de kinderopvang toch wel miste. 
Ik zie er dan ook erg naar uit om weer te beginnen. Ik hoop jullie allemaal snel te mogen 
ontmoeten. 
Groetjes Daniëlle  
 

REST ONS U NOG FIJNE PINKSTERDAGEN TOE TE WENSEN! 
Team KC de Vuursteen 

 

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp) 
Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van 
familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig 
bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.   
  
Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 
jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het 
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of 
IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het 
schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis 
plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen 
informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien 
heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.  
 
Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit 
te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het 
schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij 
kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer 
specialistische) Jeugdhulp.  
 
Wanneer er vermoedens of zorgen zijn over huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de 
school verplicht om de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Mocht u 
vragen hebben over de meldcode, dan kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk 
werk.  
 
Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk 

De school Maatschappelijk werker is Alice Overweg. U kunt binnenlopen, bellen of mailen. 

Contact gegevens SMW  

 Alice Overweg  
Telefoon: 06-51055574  
E-mail: a.overweg@welzijnmw.nl  
Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van 
het Schoolmaatschappelijk Werk bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44 
 

 



 
 

 
 


