
 

Nieuwsbrief maart-april 2023 

Agenda maart-april 2023 
24/2  Kinderen vrij i.v.m. studiedag 
27/02-3/03 Voorjaarsvakantie 
08/03 Muziekles groep 1 t/m 4 
15/03 Muziekles groep 1 t/m 4 
17/03 Pannenkoekendag 
20/03-24/03 Open Schoolweek 
22/03 Muziekles groep 1 t/m 4 
23/03 Theatervoorstelling voor groep 3    
            t/m 6 (Bosrank Havelte) 
27/03 Drents Veurlezen 
27/03 Verkeersexamen theorie 
29/03 Muziekles groep 1 t/m 4 
29/03 Oud papier! 
05/04 Muziekles groep 1 t/m 4 
07/04 Goede vrijdag / vrij 
10/04 Tweede Paasdag / vrij 
11/04 Theatervoorstelling groep 1/2   
            (Bosrank Havelte) 
21/04 Koningsspelen 
24/04-05/05 Meivakantie 

 
  

Mart Idserda is 4 jaar geworden en is de 
peuterspeelzaal dus ontgroeit! Op naar groep 1 en de 
BSO. Veel plezier Mart. Janna Stevens hebben we 
mogen verwelkomen bij de Peuterspeelzaal. Fijn dat 
je er bent Janna! 

Ook zijn er wat allerkleinsten binnen gekropen      Lize 
Spijkerman, zusje van Nora en Quintin Piest, broertje 
van Glenn en Yara Thijen. Glenn komt nu ook gezellig 
spelen bij de Peuterspeelzaal. Veel plezier! 

 

Meeloopdagen 
De Week van Openbare Scholen is van 20 t/m 24 maart 2023.  We nodigen u uit om in die week 
een kijkje te  komen nemen in de klas van uw kind. We hangen tegen die tijd intekenlijsten in 
school en we zetten het in Parro. 

Pannenkoekendag 
Vrijdag 17 maart is het pannenkoekendag en wij doen mee. We maken er een jong/oud dag van 
en daarom worden opa’s en oma’s uitgenodigd om een pannenkoek mee te eten en daarna met 
hun kleinkind leuke spelletjes te spelen. Er is al een vraag voor hulp bij het bakken van de 
pannenkoeken in Parro gezet. U kunt dan een pak ophalen bij school en thuis de pannenkoeken 
bakken.  
 

Oud papier 

Woensdag 29 maart 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.  

29 maart 2023: Fam. M. Marcelis en Fam. Bilyk  

 



 

Veurlezen in het Drents 
Maandag 27 maart gaan we zoals ieder jaar ‘veurlezen in het Drents’. De kinderen krijgen dit jaar 
ook het tijdschrift ‘Wiesneus’ mee naar huis.  

 

Typediploma’s  
Twaalf leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de 
Vuursteen in Wapserveen hebben de afgelopen maanden 
de cursus ‘Blind typen met 10 vingers’ met goed gevolg en 
een diploma of certificaat afgesloten. Dinsdag 14 februari 
mochten Chris, Elsa, Elze, Fain, Femke, Hugo, Jelmer, 
Milan, Niels, Silke, Tim en Wout hun diploma of certificaat 
in ontvangst nemen van cursusleider Winfried Buijen. 

 

Nieuws van Immy 
Momenteel zijn we druk bezig met het afnemen van toetsen en daarvoor gebruiken we de 
vernieuwde CITO.  We zijn dit jaar gestart omdat de nieuwe CITO ( Leerling in Beeld) meer 
tegemoet komt aan de niveauverschillen bij kinderen en het is kindvriendelijker. Komend 
schooljaar is CITO helemaal overgestapt naar Leerling in Beeld.  Op onze studiedag  op 24 februari 
2023 krijgen we scholing en gaan we ons verder verdiepen in deze manier van toetsen en 
analyseren. 
 
Onze school is geschilderd en ziet er weer fris uit. Niet alles is gedaan want daarvoor was het 
budget niet toereikend. Groep 5/6 wordt in de voorjaarsvakantie nog wel verder geschilderd.  We 
krijgen nog nieuwe inloopmatten en we willen graag iets voor de schoenen. Het is mooi dat we 
een groen schoolplein hebben maar we zien ook dat er veel modder de school inkomt. Daar willen 
we een oplossing voor vinden. 

 
De Kerstfair was een groot succes en het was fijn om het weer te 
organiseren. We hebben ook al een datum voor 2023, namelijk 13 december 
2023! We hebben muziekinstrumenten aangeschaft, want daarvoor was er 
voldoende geld ingezameld. We zijn nog aan het kijken naar een muziekkast 
maar deze is nog niet gevonden. Daarom hebben we eerst mooie 
instrumenten waaronder Boomwackers aangeschaft!  

 
 

Afscheid juf Fenna 
We hebben met elkaar feestelijk afscheid genomen van juf Fenna. 
Ze ging in de camper op wereldreis naar verschillende landen.  
In iedere klas leerde veel over een land en kreeg ze reistips. Juf Fenna  
had een geweldige vogelshow geregeld waar we met elkaar enorm  
van hebben genoten.  Juf Fenna kreeg zelfs een Oehoe op haar arm! 
Gezamenlijk hebben de teams, ouderraden en MR van beide scholen  
hebben we haar  een bronzen uil gegeven, deze komt bij haar huis in  
de tuin. Juf Fenna gaf zelf aan dat ze een super afscheid had gehad!   
Juf Fenna geniet van je pensioen! 



 

Juf Angelina is vanaf 10 februari met zwangerschapsverlof en na de zomervakantie start ze weer 
op maandag en dinsdag in groep 1 en 2. Meester Stefano vervangt juf Angelina tot de 
zomervakantie. 
 

Kaka 

NIEUWS VAN KINDEROPVANG KAKA 

VOORLEESONTBIJT: 

Het Voorleesontbijt bij de Peuterspeelzaal was super gezellig. Aan Wethouder Henk Doeven 
woonachtig in ons mooie Wapserveen de eer om de peuters voor te lezen uit het boek, 
Maximiliaan Modderman. Juf Marion deed de muzikale ondersteuning.  
Daarna was er tijd voor een gezellig ontbijtje. Ook bij de allerkleinsten onder ons verzorgde 

Lisanne en Anouk daar een heerlijk ontbijtje. Al met al was het een heerlijke morgen       
 

 
 
NATUURBELEVING BIJ DE BSO: 
De natuur en omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. Dat kun je al zien aan onze tuin, de 
kippen en de konijnen. We hebben Evan van der Poel uitgenodigd van Roots of Nature om een 
aantal middagen een activiteit bij ons te doen. De eerste is gepland op dinsdag 21 februari, we 
gaan dan een kampvuur bouwen en en gaan daarop koken. De tweede activiteit is in de 
Voorjaarsvakantie op 27 februari. We gaan dan naar het bos en gaan van alles bekijken en 
ondervinden. In maart heeft dit nog een paar keer een vervolg. Super leuk! 
 
OPROEPJE: 
Wij zijn nog steeds opzoek naar ouders die onze Oudercommissie komen versterken. René 
Vaartjes kunnen we al verwelkomen, maar het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 ouders zich hiervoor 
willen inzetten. Informatie kunt u krijgen bij Marion.  
 
 



 

DE GESPREKJES      
De gesprekjes over uw kind komen eraan. Zowel voor de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. 
De intake lijsten hangen eerdaags op locatie. De BSO kinderen daar hebben we geen 10 minuten 
gesprekken voor, maar als u behoefte heeft om even met 1 van ons om de tafel te gaan, dan 
horen we dit graag! 
 
Toch nog een vraagje….. 
Heeft u nog oude lakens of oude hakschoenen dan graag. Dan kunnen we weer 
hutten bouwen buiten en als een dametje rondlopen als de kinderen zich willen 

verkleden      
 
Volgende week hebben de peuters voorjaarsvakantie!  
Fijne vakantie 

 

 
                                        Prikbord ; ander nieuws 

Timmerdorp aankondiging: 
Door middel van dit bericht willen wij laten weten dat er dit jaar een 3e editie van “Timmerdorp 
Dwingeloo” plaats gaat vinden. Dit evenement voor kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar is mogelijk ook 
leuk voor kinderen van uw school. Dit jaar is gekozen voor het thema: “Timmerdorp op de 
camping”. Vanaf zaterdag 29 april t/m dinsdag 2 mei zal het bouwterrein (op het Beleefpark in 
Dwingeloo) geopend zijn. Dagelijks zal er gebouwd worden vanaf 13.00u tot 17.00u. Op dinsdag 2 
mei wordt het Timmerdorp feestelijk afgesloten (tot +/- 23.00u).  
 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente 
een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een 
van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur.    
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. 
Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €300,- per kind per jaar beschikbaar. Voor 
cultuur wordt op jaarbasis maximaal €500,- vergoedt. U kunt dit bedrag aanvragen via een 
tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van 
die tussenpersonen. Zij is tevens contactpersoon voor het Volwassenenfonds sport & cultuur en 
Kinderhulp. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente 
een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een 
van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur.    
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. 
Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €300,- per kind per jaar beschikbaar. Voor 
cultuur wordt op jaarbasis maximaal €500,- vergoedt. U kunt dit bedrag aanvragen via een 
tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van 
die tussenpersonen. Zij is tevens contactpersoon voor het Volwassenenfonds sport & cultuur en 
Kinderhulp. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
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Leerplicht  
Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als 
u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen 
om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
 
Vrij buiten de schoolvakanties 
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u: 

• seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca; 

• met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties; 

• als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg 
bent. 

 
In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op 
vrijstelling’. 
 
Toestemming aanvragen bij directeur van de school 
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op 
vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in 
een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.  
 
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met 
de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden en in bezwaar gaan.   
 
 
Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt 
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? 
Dan moet u dit kunnen bewijzen: 

• Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als 
u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk 
bedrijfseconomisch risico’. 

• Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw 
werkgever overleggen. 
 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties 
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

• dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is; 

• u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;  

• u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest; 

• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie. 
 

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen 
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Over een bijzondere gebeurtenis 
spreken we als de gebeurtenis buiten uw invloedsfeer ligt. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of 
huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school.  
 
Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet dan toestemming 
vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of 
kinderen naar school gaan. 

 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht

