Nieuwsbrief

maart

– april

Agenda maart -april 2021
01-03 MR-OT vergadering
11-03 GMR vergadering
*15-03 audit technisch lezen
22-03 Oud papier
29-03 t/m 01-04 Oudergesprekken
01-04 Rapport mee?
02-04 t/m 05-04 Goede Vrijdag en Pasen, kinderen vrij
20-04 eindtoets
21-04 GMR
26-04 Oud papier
23-04 Koningsspelen
27-04 Koningsdag, kinderen vrij
03-05 t/m 14-05 Meivakantie

Oud papier
Ma 22mrt 17.30 u
Ma 26apr 17.30 u
Ma 31mei 17.30 u
Ma 28 jun 17.30 u
wordt het oud papier weer opgehaald.
Graag zelf voor vervanging zorgen als u
verhinderd bent. Voor vragen kunt u
terecht bij Johan Nijmeijer (06-10833834)
OR-lid/ coördinator oud papier.
Volgende keer oud papier is 22 maart!

*Ebelien van bureau Expertis, begeleidt onze school bij het
vakgebied lezen. Ze komt maandag 15 maart in de klassen kijken
naar technisch lezen. Samen met haar kijken we naar de
kwaliteitskaart lezen en naar onze ontwikkelpunten. Dit traject is
vorig schooljaar gestart en zo blijven we als team steeds lerend!

We gingen binnen in 1 week van sneeuwpret naar
spelen in de zon! Het was een bijzondere start na de
Lock Down.

2021

Veurlezen in het Drents
In maart gaan we altijd ‘veurlezen in het
Drents’. Helaas kan dit niet door mensen
van ’t Huus van de Toal worden gedaan
ivm Corona. Gelukkig zijn er leerkrachten
die wel Drents spreken en dus wordt er
wel voorgelezen!
De kinderen krijgen dit jaar ook het
tijdschrift ‘Wiesneus’ mee naar huis.

Kunstproject bij de kleuters.
De kinderen maken mooie kunstwerken en
maken met elkaar een expositie. Omdat u niet
naar binnen mag wordt de expositie op het raam
geplakt en achter de ramen gezet. U krijgt een
berichtje wanneer de expositie klaar is. U kunt
dan een rondje rond de school lopen en alle
kunstwerken op en achter de ramen
bewonderen.

Immy:
Toen na de zomervakantie op 17 augustus 2020 de schooldeuren weer opengingen, hadden we allemaal goede hoop
dat het Corona-virus Nederland langzaam aan het verlaten was. Teleurgesteld dat veel vakanties anders verliepen
dan was gepland, was er toch ook hoop dat het gewone leven weer dichtbij was.
Rondom de herfstvakantie werd echter al snel duidelijk dat we midden in de zogenaamde tweede golf terecht waren
gekomen. Gelukkig werd er nog niet gesproken over een nieuwe sluiting van de basisscholen.
Dat werd anders toen in december de besmettingen nog verder toenamen en er ook nog eens varianten van het
virus zich aandienden. Een paar dagen voor de kerstvakantie werden alle bassischolen daarom weer gesloten en
werd er in een paar dagen tijd weer omgeschakeld naar onderwijs op afstand.
Opnieuw brak een tijd aan, waarin veel gevraagd werd van kinderen, ouders en leerkrachten. En hoewel de ervaring
van de eerste sluiting goed van pas kwam, ontstond wederom een ongewenste situatie, waarin kinderen elkaar te
weinig ontmoetten, ouders in de knel kwamen tussen werken, opvoeden en onderwijs geven en leerkrachten het
uiterste van zichzelf vroegen om toch vooral goed in contact te blijven met ieder kind en kennis over te dragen.
Sinds een paar weken gaan we weer naar school en zien we dat een school veel meer is dan een gebouw waar
kinderen leren. Het is een ontmoetingsplaats waar samen wordt gelachen en samen wordt gespeeld, waar een
ruzietje wordt opgelost en ervaringen worden gedeeld. Kortom; op school wordt samen geleerd en samen geleefd.
En daar kan, ondanks alle inzet en goede bedoelingen, geen afstandsonderwijs tegen op.
Er wordt nu veel gesproken over achterstanden maar welk signaal geven we aan leerlingen als we zeggen dat er iets
niet goed met hen is? Natuurlijk is niet alles naar wens gegaan en mogelijk is een deel van de leerlingen vertraagd in
hun ontwikkeling. Maar ten opzichte van wie? Uiteindelijk alleen ten opzichte van de ontwikkeling die ze zonder de
COVID-19-maatregelen zouden hebben doorgemaakt.
Samenvallend met bovenstaande overwegingen maakte OC&W de nieuwe financiële impuls bekend. Goed nieuws.
Het geeft uiteraard ruimte om op eigen kracht extra inzet te plegen. Vanuit de nieuwe beginsituatie is dat een
vitamine voor de komende periode. Het extra budget is beschikbaar voor de komende 2 schooljaren en het is nu nog
niet bekend wat het bedrag per school gaat worden.

Cito leerlingvolgsysteem

In begin maart worden de CITO toetsen in
de groepen 3 t/m 8 afgenomen. Wij willen
niet te veel nadruk leggen op het toetsen,
om zo onnodige spanning te voorkomen. Het
ouderportaal van ParnasSys wordt tijdens de
toetsen tijdelijk dichtgezet, zodat de
leerkrachten de toetsgegevens kunnen
bijwerken. De resultaten van de CITO
toetsen vindt u terug op het rapport van uw
kind(eren) en dan zal ook het ouderportaal
van ParnasSys weer opengesteld zijn. De
oudergesprekken staan gepland op 29 mrt
t/m 1 apr. De ouders van de kinderen uit
groep 8 hebben eerder een gesprek. De
intekenlijsten zullen een week van tevoren
weer in Parro worden opengesteld.
Informatie hierover volgt.

MR-OT nieuwsflits De afgelopen periode is de MR-OT een
aantal keren digitaal bij elkaar gekomen. Immy sluit
momenteel bij de vergaderingen aan, zodat we elkaar als
team, directeur en MR goed kunnen blijven informeren.
We hebben met de financieel medewerker van Stichting
Talent Westerveld de begroting van beide scholen
doorgenomen. Dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp.
Daarnaast hebben we vanuit de MR aan de GMR (de
overkoepelende MR op stichtingsniveau) gevraagd of het
mogelijk is om bv typcursussen aan te bieden (evt. buiten
schooltijd). Hier wordt op teruggekomen. We worden door
Immy meegenomen in de overwegingen en kaders rondom
de formatie voor komend schooljaar. Vacature MR KC de
Vuursteen Vanaf komend schooljaar is er een vacature
voor de oudergeleding in de MR van KC de Vuursteen.
Belangstelling? Neem contact op met Paulien Bisschop
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Welkom op de POV
Kay Boverhof, Hendrik Dolstra, Luca Lok en per 6 april, Jasmijn Liezen
We hopen dat jullie een gezellige tijd bij ons hebben.
Afscheid
We nemen op de POV in maart afscheid van
Joris Karsten, Jayden van den Brink en Fiona Pouwels.
Deze grote kinderen worden 4 jaar en gaan ons verlaten
We wensen jullie heel veel plezier op de basisschool.
Ook hebben we op de POV afscheid genomen van Seth Klomp, veel plezier op de nieuwe POV Seth!
Ziekte
Jolanda en Ina zijn, zoals bekend, tijdelijk niet aanwezig bij ons.
Jolanda is inmiddels geopereerd aan haar heup.
Gelukkig is de operatie geslaagd en gaat het herstel voorspoedig. Jolanda mist ons wel en komt
binnenkort even gezellig langs!
Beterschap Jolanda!
Ina gaat woensdag 10 maart officieel met zwangerschapsverlof.
Ina we wensen jou een voorspoedige bevalling en komen uiteraard jullie nieuwe spruit bewonderen
als ze geboren is.
Thema Lente
Momenteel zijn we nog als echte kunstenaars aan het werk binnen het thema kunst.
Maar …….De meteorologische Lente is inmiddels begonnen, het weer laat zich al van z’n goede kant
zien, dus gaan we vanaf 15 maart starten met het thema Lente.
Krokussen ,narcissen, tulpen, sneeuwklokjes zijn al volop te zien.
Het duurt vast ook niet lang meer voor we de lammetjes overal kunnen aanschouwen.
Helaas zit een bezoek aan de lammetjes er nog steeds niet in.
Hopelijk volgend jaar weer.

