
 

Nieuwsbrief januari-februari 2023 

Agenda januari-februari 
10-01-23  muziekles gr 5 t/m 8 
11-01-23 oud papier 
12-01-23  MR 
17-01-23 muziekles gr  5 t/m 8 
23/24-01-23 assistent schoolarts groep 2 
23/27-01-23 tosti-week 
24-01-23  muziekles gr. 5 t/m 8 
25-01-23  voorleesontbijt 
31-01-23 muziekles gr 5 t/m 8 
07-02-23 muziekles gr 5 t/m 8 
13-02-23 MR en OR 
13/17-02-23 tosti-week 
14-02-23 muziekles gr 5 t/m 8 
15-01-23 oud papier 
16-02-23 afscheid juf Fenna 
20/23-02-23 rapportgesprekken 
22-02-23 muziekles groep 1 t/m 4 
24-02-23 studiedag team/ kinderen vrij. 
27-02/ 3-03 -23 voorjaarsvakantie 
 

 
 

Wij verwelkomen Glenn Piest bij de Peuterspeelzaal. 
Glenn speelt al bij ons op het Kinderdagverblijf, maar 
komt nu ook bij de peuters spelen. 
 
Dinand en Lennart Gol komen na schooltijd op 
maandag bij de BSO. Veel plezier jongens! 
 Kaka 

 

Wisselingen leerkrachten; 
Groep 3 en 4: 
Na de Kerstvakantie wordt juf Lianne op de donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 3 en 4. 
Juf Angelina moet het wat rustiger aandoen en ze gaat nu op donderdag en vrijdag met kleine 
groepjes of individuele kinderen aan het werk.  Ze heeft geruild met juf Lianne. Juf Angelina blijft 
maandag en dinsdag wel de juf bij de kleuters.  
Groep 1 en 2: 
Juf Hennie is na de Kerstvakantie van woe t/m vrijdag weer de leerkracht in groep 1 en 2. De 
eerste twee weken is er nog extra ondersteuning en daarvoor komt juf Jacolien. We wilden dit 
graag met juf Arina inplannen maar juf Arina gaat in januari starten als leerkracht groep 3 en 4 in 
Wapse. Ze kan daar 5 dagen in de week werken en dat is natuurlijk super voor haar. 
We zijn blij dat we het zo eerst kunnen oplossen en dat juf Hennie er weer is. 
Vanaf 1 februari start het zwangerschapsverlof van juf Angelina. Na de voorjaarsvakantie wordt de 
vacature bij de kleuters door meester Stefano Romijn ingevuld. Hij woont nog in Hillegom maar 
vanaf februari 2023 in Wapserveen.  In de volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. We zijn blij 
dat we de vacature kunnen invullen meester Stefano. 
Interne begeleider: 
Juf Fenna gaat vanaf januari 2023 met pensioen. Ze blijft tot de voorjaarsvakantie nog extra dagen 
werken zodat er een goede overdracht gemaakt kan worden naar juf Rosalie. Juf Rosalie werkt nu 
2 dagen als leerkracht 3/4 en een dag als ondersteuner leerlingenzorg op de Oosterveldschool. De 
vacatures op de Oosterveldschool konden we intern oplossen en dus kan juf Rosalie in januari 

Oud papier 
Woensdag 11 januari 2023 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. 
11 januari 2023; fam. M. Stevens en fam. 
Stakenburg 
15 februari 2023; Fam. R. van Eijk en 
Fam. Kashchenko  

15 februari 2023; 

 Fam. R. van Eijk 06-20595916  Fam. Kashchenko +38050704329  
 



 

starten als interne begeleider op de Vuursteen en Oosterveldschool. Ze is al met de opleiding 
gestart.   
U hoort later nog meer over het afscheid van juf Fenna op 16 februari 2023. 

Kerstfair 
We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Het ziet er allemaal erg leuk uit en we hopen 
dat u ook komt. De Kerstfair is van 17.30-20.30 uur 

Nieuws van Immy 
Bijenles. 
Gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe), wethouder Henk 
Doeven (gemeente Westerveld), Erik de Gruijter  
(Landschapsbeheer Drenthe) 
en Mathijs ter Bork (IVN 
Natuureducatie) openden 
afgelopen woensdagochtend 
30 november, samen met de 
kinderen, het 
vergroeningsdeel van het 
project Bijles bij  ons 
Kindcentrum De Vuursteen. 
 
Studiedag;  
 

Dinsdag was onze studiedag. De 
studiedagen plannen we samen met de 
Oosterveldschool.  
We gingen van start met de laatste 
scholingsdag over de hoogbegaafde 
leerling. Na de lunch gingen we na Assen 
en hebben we in een Makerspace veel 
geleerd over techniek. Daarbij moesten 
we ook zelf aan de slag.  We hebben veel 
mooie dingen gezien en hebben 
inspiratie opgedaan. We gaan nu 
bekijken wat we voor school kunnen 
aanschaffen. Na een spannende 
bowlingwedstrijd sloten we de studiedag 
af met een lekker buffet. 

Opknappen: 
In de vakantie komen de schilders en worden de muren in onze school gesaust. Daar wordt het 
wat netter en frisser van! 
Bij de deuren zijn nieuwe matten besteld die we beter kunnen schoonhouden. Deze matten 
komen rond februari 2023.  
  
Nieuwe bestuurder: 
Er is een nieuwe bestuurder voor Talent Westerveld aangesteld, mevrouw Wendy Lemstra. Zij 
gaat Jan Scholte Albers opvolgen,  hij gaat eind januari met pensioen.  



 

Kaka 

NIEUWS VAN KINDEROPVANG KAKA. 

OPBRENGST KOFFIE- INLOOP AVOND VOOR KIKA. 
Enige tijd geleden organiseerde we een koffie-inloop avond voor de ouders van het KDV en voor 
de Peuterspeelzaal. Doel was om onder het mom van een kopje koffie wat bij te praten. Ook om 
vragen te kunnen stellen. We hadden hier ook aan verbonden dat we iets wilde doen voor KIKA. 
Voor de kinderen die ziek zijn. In deze donkere dagen voor kerst is het goed om eens aan een 
ander te denken. Kinderen die het niet zo goed hebben en die wel een opkikker kunnen 
gebruiken. En dat is gelukt! De opbrengst was 70 euro Ouders en kinderen heel hartelijk bedankt 
voor deze bijdrage. We zijn er super blij mee. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar alle 
beetjes helpen. 
 
ALTIJD EEN KATTEBELLETJE 
Zou u er aan willen denken als uw kind ziek is of om wat voor reden niet bij ons komt, om dit af te 
melden. Dit kunt u doen via verschillende wegen. Het hoofdkantoor, via onze eigen mail 
wapserveen@kaka.nl. Via onze telefoon op nummer 06-82004223. Of als u uw kind afmeld op 
school per telefoon en er dan ook gelijk even bij vermelden dat uw kind deze dag BSO heeft en dus 
niet komt. We merken dat dit heel vaak vergeten wordt en zitten we te wachten op een kind. Voor 
ons is het fijn om te weten, waar uw kind is. Er kan namelijk ook iets anders zijn, bijvoorbeeld 
opweg naar school. Ook kan het ons een leidster schelen als er kind(eren) niet komen. We vragen 
u nadrukkelijk om aan ons te denken om uw kind af te melden. 
 
Ook nog even........ 
We beginnen de Peuterspeelzaal altijd met buiten spelen en u brengt uw peuter dan bij het 
buitenspeelterrein. Dit is zo ontstaan tijdens coronatijd. We streven er naar om altijd buiten te 
beginnen, maar is het te koud of te nat, loop dan gerust naar binnen. Hang het jasje aan het 
kapstokje en kom gezellig even de Peuterspeelzaal in. 
 
Als uw kind kleding van school en of Kinderopvang mee naar huis krijgt, omdat bijvoorbeeld er een 
ongelukje is gebeurt, willen we u vragen dit wel terug naar de opvang te brengen. Alvast heel erg 
bedankt. 
 
We wensen iedereen Fijne Kerstdagen wensen en een gezond en inspirerend 2023! 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                        Prikbord ; ander nieuws 

Info buurtgezinnen 

Hebben jullie als gezin veel op je bordje, en merk je dat je de kinderen niet altijd de aandacht kunt 
geven die je eigenlijk zou willen? En kun je onvoldoende terugvallen op mensen in je omgeving? 
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een vrijwillig steungezin in de 
buurt. Laagdrempelig en alledaags. Want opvoeden doen we samen! 
 
Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via de 
website: www.buurtgezinnen.nl/westerveld/ of contact opnemen via geke@buurtgezinnen.nl 

(zie bijlage) 

 

Info NT2 kinderen: 
Eind september kwam de burgemeester met het verzoek of Stichting Talent onderwijs wilde gaan 
verzorgen aan kinderen van nieuwkomers die o.a. zijn gehuisvest in hotel Van der Valk in Spier. 
Deze locatie valt onder de gemeente Westerveld.  
Zoals alle kinderen in Nederland, hebben ook kinderen verblijvend op COA-locaties recht op 
onderwijs. Vanaf 5 jaar vallen kinderen onder de leerplicht. Dit is onafhankelijk van de 
verblijfsstatus. Wanneer zij in een gemeente worden opgevangen, moet er onderwijs worden 
georganiseerd. Gemeenten hebben nl. de grondwettelijke verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat er onderwijs beschikbaar is. Het onderwijs voor deze groep dient volgens de Europese 
Opvangrichtlijn ten minste binnen drie maanden te worden. 
Het onderwijs aan NT2 leerlingen krijgt, gezien de asielwet, waarschijnlijk ook binnen de 
gemeente Westerveld een structureel karakter.  
Talent Westerveld heeft een klas ingericht in de Storkschool in Dwingeloo. Op 9 januari  2023 
starten we met 15 kinderen en 2 leerkrachten. We kijken dan of er later een tweede locatie bij 
moet komen. 
 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/westerveld/
mailto:geke@buurtgezinnen.nl

