Nieuwsbrief

september/oktober 2022

Agenda sept./okt.
13-09 MR (medezeggenschapsraad) vergadering
15-09 Informatie-avond;
voor ouders van groep 1 t/m 8 in
twee rondes 19.00-19.30 en
1930-20.00 uur ; u kunt kiezen!
20-09 Voorstelling Verkeer groep 3 en 4
26-09 t/m 29-09 Ouder/kind gesprekken
03-10 Start Kinderboekenweek
05-t/m 16 okt. ‘Gi-ga-groen”
05-10 Talentdag leerlingen vrij!
06-10 Schoolfotograaf
07-10 Brandweer op school, gastlessen
12-10 Schoolkorfbaltoernooi
14-10 Afsluiting Kinderboekenweek
17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
24-10 Luizencontrole
27-10 Fietscontrole ( groep 3 t/m 8)
31-10 Zakelijke ouderraad

Wij mogen bij de peuters Imre de Boer verwelkomen.
Imre zit al bij ons op het kinderdagverblijf. Simon van
Dalen is 4 jaar geworden in de zomervakantie en zit
nu in groep 1. Simon gaat nu naar de BSO ! Een
nieuwe uitdaging. Simon en Gemma Stakenburg
komen wonen in het mooie Wapserveen. Hun huis is
nog niet klaar, maar gaan alvast bij ons naar school en
naar de BSO. Gus van Eijk komt ook een dag spelen
bij de BSO.
Heel veel plezier en WELKOM!
Oud papier
Woensdag 26 oktober 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.
26-10: Fam. Manden en fam. Van Dalen
Volgende keer oud papier is:
7 december 2022: fam. Rozema en fam. Klaster

Verlof
Leerplicht: Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld. 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
leerplichtambtenaar in veel gevallen niet nodig. Verlof Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen
dan kan dit middels een verlofbriefje. Deze kunt u op school krijgen of digitaal invullen en mailen.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt donderdag 6 oktober. We maken dit schooljaar alleen groepsfoto’s.
Volgend schooljaar doen we groepsfoto’s en portretfoto’s.

Talentdag
We organiseren voor de leerkrachten van Talent Westerveld een gezellige dag op woensdag 5
oktober, waarin we elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De kinderen zijn deze dag vrij.

Ouderhulp
We organiseren graag activiteiten in school en daarvoor hebben we regelmatig uw hulp nodig. We
hopen dan ook dat u ons dit schooljaar weer wilt helpen. We doen vaak een oproep in Parro,
zodat u makkelijk kunt reageren maar we willen het ook digitaal proberen met een

vragenlijst. Daarin kunt u aankruisen waar u kunt helpen. Op die manier hebben we direct
een mooi overzicht en kunnen we de ouders direct benaderen.
Nu vast 2 oproepen:
We zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen in de bieb op de woensdagmorgen vanaf 8.30
uur tot ong. 9.30 uur
We zoeken nu ouders die willen helpen bij het inleveren en uitlenen van boeken in de bibliotheek.
Boeken klaar zetten, registreren in het systeem en weer opruimen. Kinderen komen per klas naar
de bieb om een boek te kiezen. De uitleen doet u samen met de onderwijsassistent Isabel. Lijkt u
dit wat, dan graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Wie wil helpen bij het werken in de ateliers op maandagmiddag midden-en bovenbouw?
Maandagmiddag mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 creatief aan de slag in de ateliers. Di kan
van alles zijn van techniek tot schilderen. Mocht u willen helpen dan zou dat erg fijn zijn. We
kunnen dan meer groepen inplannen.

Nieuws van Immy
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad.
We zijn goed gestart en zitten al weer in het ritme. We zijn dit schooljaar gestart met 94 leerlingen
en dat zijn er 2 meer dan afgelopen jaar.
Helaas kregen we wel direct te maken met zieke leerkrachten. Juf Carlijn is onze
onderwijsassistent en helaas mogen wij voor haar geen vervanging regelen. Gelukkig gaat het al
veel beter met haar. Juf Hennie is ook ziek en zij wordt de komende periode vervangen door juf
Arina. Juf Arina kent de kinderen en de school en dat is erg fijn.
We hebben de formatie wel rond en dat is in de huidige tijd een uitdaging. Er zijn weinig invallers
beschikbaar en dus moeten we ook dit schooljaar zieke leerkrachten regelmatig intern vervangen.
Het kan dus nog steeds gebeuren dat een groep naar huis gestuurd wordt. We proberen dit wel
zoveel mogelijk te beperken.
De kalender is gedrukt en deze krijgt u weer mee naar huis. Het kan zijn dat data nog worden
aangepast, maar dat laten we u via Parro of nieuwsbrief weten. In de kalender vindt u ook handige
informatie over schoolse zaken. Mocht u nieuws missen dan horen we dit graag want dan kunnen
we dit een volgende keer toevoegen. In de kalender spreken we over een info-uurtje maar we
hebben toch besloten om een infoavond te organiseren op 15 oktober. Dit kunt u vast aanpassen!
De parkeerplek is aangepast met de bedoeling de grote drukte bij de uitgang te verminderen.
Kinderen die uit school kwamen moesten tussen de auto’s door die van de parkeerplek kwamen
en regelmatig leverde dit gevaarlijke situaties op. Hoewel er nog geen borden staan wil ik u
vragen om de nieuwe uitgang te gebruiken en dus een rondje te rijden op de parkeerplek!
De informatieavond staat gepland op 15 september en van 26 t/m 29 september zijn onze ouderkind gesprekken. Fijn dat we u gewoon kunnen ontmoeten in school!

Korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 12 oktober zal het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer worden
georganiseerd. Het toernooi vindt plaats in Uffelte. We moeten ons voor 23 september opgeven
en dus willen we u vragen om voor de 20e bij de leerkracht aan te geven of uw kind mee mag
doen. Het toernooi is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 en begint om 14.30 uur.
Doe je mee?????

Voorstellen
Hallo ouders,
Mijn naam is Lianne Bosma en ik mag dit schooljaar jullie kinderen op KC De Vuursteen les geven.
Ik geef wisselend les in groep 5 t/m 8. Hiervoor heb ik 10 jaar in Echtenerbrug lesgegeven. Door
mijn verhuizing naar Appelscha en de geboorte van mijn zoon Noud, ben ik vóór de vakantie op
zoek gegaan naar een leuke school dichter in de buurt.
De eerste dagen zitten er al weer op. Het is erg leuk om jullie kinderen te leren kennen en ik ga
met veel plezier aan de slag hier op school.
met vriendelijke groet,
Lianne

Kaka
DE WOENSDAG……
Vaak hebben we het al geprobeerd, maar we doen het nogmaals…..We zijn op
het kinderdagverblijf open. In ieder geval tot 13.00 uur. Misschien voor u en uw
kindje iets? De woensdagmiddag is nog op
aanvraag. Soms wordt hier al gebruik van gemaakt
door ouders met een flexibel contract.
PEUTERSPEELZAAL:
Ook hier is wat veranderd. De peuters blijven nu
tot 12.30 bij ons en eten hun broodje gezellig bij
ons op. In het kader van Gezonde Kinderopvang
zijn er afspraken gemaakt wat de kinderen op hun broodje krijgen. De peuters komen nu met hun
broodtrommeltje in het rugzakje naar de
peuterspeelzaal en voelen zich groot.
Want immers in groep 1 en 2 gaat het ook
zo
Het fruit en drinken wordt door ons
verzorgd.
DE ZOMERVAKANTIE:
Zowel op het Kinderdagverblijf als bij de
BSO stonden er weer super leuke activiteiten op het programma. Een greep hieruit is een dagje
Taman Indonesia, een springkussenfestijn in de eerste week van de vakantie met een schmink en
knutseldag.( Helaas was onze dag om mee te fietsen met de Drentse kinderfiets 4daagse
gecanceld door het extreem warme weer). De zomervakantie hebben we afgesloten met een dag
naar Dagcamping Vledderhof. We zijn s morgens op de fiets vertrokken en hebben daar een super
leuke dag gehad. De locaties van Vledder en Uffelte waren ook van de partij. Er kwam zelfs een
echte politieagent langs. De kinderen vroegen hem honderd uit en de sirene mocht zelfs even
aan
Kortom een vakantie om op terug te kijken.

Prikbord ; ander nieuws
Nationale Sportweek Westerveld voor jong en oud 16 t/m 25 september
Nationale Sportweek Westerveld: doe nu mee met een gratis kennismakingsles bij
een sportclub naar keuze!
Van 16-25 september 2022 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere
organisaties in Nederland hun deuren open, zo ook diverse sportverenigingen en
sportaanbieders uit Westerveld. Een perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk
nieuwe sporten uit te proberen bij een sportclub en samen sportplezier te beleven. De
Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te
promoten voor sportclubs. Vanaf dit jaar wordt de Nationale Sportweek Westerveld
gecombineerd met het programma ‘Sportpret’. Binnen deze 2 weken houden dit jaar zo’n
20 sportclubs uit Westerveld open trainingen en/of verzorgen clinics, waar zowel jeugd,
volwassen en/of senioren gratis aan mee kunnen doen. Wil je meedoen aan (één van)
deze clinic(s), ga dan naar www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek. Hier staat
het volledige programma met de gratis clinics weergeven en kun je zelf in alle rust een
keuze maken aan welke gratis kennismakingsles(sen) u zou willen deelnemen.

