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NIEUWSBRIEF 6 
JANUARI 2022 

 

Agenda 
 

 
 

19 januari MR vergadering 19:00 – 20:30 

24 januari t/m  
4 februari 

 LOVS Cito toetsen 

18 februari Studiedag, leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 

21 februari t/m 
25 februari 

Voorjaarsvakantie 

28 februari Weer naar school 

 Ontruimingsoefening 

 

Even delen 
 
 

We hopen dat u ondanks de lockdown heeft kunnen genieten van 
gezellige feestdagen en dat u gezond bent gebleven. Wij waren 

bijzonder blij dat we onze deuren weer mochten openen en dat we 
onze kinderen konden verwelkomen.  Ook de kinderen waren erg blij 
dat zij gewoon weer naar school konden gaan. 

 Na de kerstvakantie zijn we in de groepen gestart met de Zilveren 
Weken. We doen dan korte activiteiten/oefeningen met de kinderen 

die in het teken staan van groepsvorming. Het gaat ook veel over 
gedrag. Gedrag is een expressie van de impressie. Als een kind 

opvallend gedrag laat zien, dan betekent het eigenlijk dat er binnenin het kind onrust zit. Wellicht veroorzaakt door 

het feit dat de hond is overleden, of dat hij papa en mama misschien ruzie heeft horen maken of dat oma misschien 
ernstig ziek is…. Het gedrag wordt dan vaak als een probleem gezien. Maar gedrag is geen probleem.  Het is geen 
vraagstuk dat je kunt oplossen; het is een dilemma. Een dilemma dat je als ouder of leerkracht samen met het kind 

kunt gaan onderzoeken. In dat onderzoek ontstaan de meest waardevolle gesprekken.  Kinderen willen dat je hen 
ziet, kent, voelt en hoort. Maar ze willen ook weten wie jij bent. Alles valt en staat met de relatie die we met elkaar 

aangaan. Kinderen komen het best tot leren als de relatie die ze met ons aangaan, en wij met hen, goed is.  Met deze 
woorden in het achterhoofd, gaan we er een mooi tweede half jaar van maken.   
 

Hartelijke groet,  
Team De Vuurvogel 
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Oproep: Ouders voor de Vuurbieb 
 

 
Wij zoeken nog extra ouders voor de boeken uitleen 
in onze Vuurbieb op school. Wat wordt er van u 

verwacht? Een aantal uurtjes per week(op een vaste 
dag) in de bieb aanwezig zijn om te helpen. 
De Vuurbieb draait momenteel al heel goed, maar we 

willen heel graag vaker open zijn, zodat de kinderen 
veel boeken kunnen lenen en lekker kunnen blijven 

lezen. Met meer helpende ouders kunnen we dit 
realiseren. U wordt volledig ingewerkt door de 
biebouders die het werk als heel ontspannen 

ervaren. De werkzaamheden zijn onder schooltijd. 
Het zou leuk zijn als er ook ouders van jonge kinderen 
zich opgeven die de kleuters kunnen helpen met de 

boeken uitleen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met juf Marijke of onze conciërge Esther of een van onze biebouders: Karin, 

Henrieke, Dominique, Esther en Ilona. Kom gerust eens langs op school om in de bieb te kijken.  
 

Als het u leuk lijkt om in onze mooie bieb te helpen, dan kunt u een mailtje sturen naar 

e.vanheeringen@plateau-assen.nl of naar m.bos@plateau-assen.nl  
 

 

Gevraagd: ouders voor het evenemententeam 
 
Beste ouders, 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de evenementen op het kindcentrum 

georganiseerd worden?  Deze leuke activiteiten komen tot stand door ouders uit het 

evenemententeam, in samenwerking met het schoolteam. Het zijn de extra’s die het 

naar school gaan voor uw kind nog leuker maken dan het al is. Zoals bijvoorbeeld het 

Sinterklaasfeest, de Kerstviering, maar ook de Kerstversiering,  Pasen, de laatste 

schooldag enz.  

Voor het evenemententeam zoeken wij enthousiaste ouders die willen helpen bij het organiseren van die 

evenementen. We zijn al met een zeer enthousiaste groep en zoals het spreekwoord zegt: Vele handen maken licht 

werk. 

Lijkt het u leuk om ook deel uit te maken van deze leuke groep of wilt u eens proefdraaien 

en kijken of dit iets voor u is? Mail dan met m.hofstee@plateau-assen.nl  We hopen dat u 

zich aanmeldt, want we kunnen dit niet alleen.  

M.v.g. Evenemententeam KC de Vuurvogel 
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Rookvrij plein en rookvrije zone bij het hek van De Vuurvogel 
 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Ook De Vuurvogel heeft een rookvrij 

gebied. Dit is helaas nog niet zichtbaar in het gedrag van een ieder die zijn/haar kind komt halen en brengen. Ons 

kindcentrum wil kinderen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 

roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze 

roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt kinderen niet te starten 

met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om in de schoolomgeving van De 

Vuurvogel (op en naast het plein bij het hek) niet in het zicht van de kinderen te 

roken.   

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde 

leeromgeving voor onze kinderen.  

 

 

Cito LOVS toetsen 
 

De komende weken wordt er veel getoetst. Deze toetsen (CITO-toetsen) zijn leerlijntoetsen. Een leerlijn is in het 
onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar 
concrete doelen, die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Leerlijnen vormen de ruggengraat van 

het onderwijs en geven dus aan wat behandeld wordt per groep. En ook wat behandeld moet zijn alvorens een 
volgende stap kan worden gezet.  
 

De toetsen die door de kinderen worden gemaakt, geven leerkrachten dus 
informatie over hoe de kinderen van het onderwijs hebben geprofiteerd en wat zij 

de komende periode nodig hebben. Deze informatie wordt weer verwerkt in de 
groepsoverzichten die we meerdere keren per jaar bijstellen. Middels de rapporten 
en oudergesprekken wordt u hierover geïnformeerd . 

 
 
 

 

De Plaatsingswijzer 

 
Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gedaan. Deze advisering 
is gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van 

de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt 
gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:  

• Begrijpend lezen 

• Rekenen en wiskunde 

• Technisch lezen 

• Spelling 

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. 
De Plaatsingswijzer is geen instrument, waarbij met een druk op de knop een schooladvies wordt aangeleverd. Dit 
zou de kinderen geen recht doen, maar ook de leerkrachten niet. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een 
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goed doordacht en onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel 
meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Kijk verder nog op https://www.plaatsingswijzer.nl/ 

 
 

 
 

 
  

Kindpakket  
  

Een muziekinstrument bespelen, toneelspelen of met een schoolreisje meegaan? 

Deze activiteiten kosten geld, maar wat te doen als u een laag inkomen of weinig te 
besteden heeft? Daarom is het kindpakket opgezet. Het Kindpakket is een 

samenwerking tussen 5 stichtingen: Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jarige Job en Humanitas. Zij vormen samen 
één loket waar u uw aanvraag kunt indienen. Het Kindpakket wordt door de 

gemeente Assen gesubsidieerd en ondersteund.  De fondsen uit 
het kindpakket dragen onder andere bij aan: schoolreisjes, schoolspullen, 

contributies voor sportverenigingen, sportattributen en culturele activiteiten zoals muziek- of dansles. Wilt u een 

bijdrage aanvragen, dan kunt u dit via kindpakket doen. Een vrijwilliger van één van de fondsen neemt contact met u op 
om de aanvraag te bespreken, Indien u in aanmerking komt voor een vergoeding, dan zal de vrijwilliger uw kind(eren) 

aanmelden bij het betreffende fonds. Komt u niet in aanmerking, dan ontvangt u hierover bericht. Wilt u zien wat de 
mogelijkheden zijn, neemt u dan eens een kijkje op https://www.assen.nl/kindpakket   

 
 

Nieuws van peuteropvang De Vuurvogel 
Voordat de Sint het land weer heeft verlaten kwam hij nog een bezoek aan ons 
kindcentrum brengen! Ook de kinderen van de peuteropvang mochten even bij de 
Sint en zijn pieten in het speellokaal komen kijken. Dat was best spannend! De Sint 

had voor ieder kind een verhaaltje en wat lekkers. Ook hebben we voor de groep 
nieuwe verkleedkleren en een set muziekinstrumenten gekregen. Toen we weer in 

ons lokaal waren, hebben we samen speculaaspoppen versierd en pepernoten 
gegeten. Nadat de Sint dan echt het land heeft verlaten, hebben we de kerstboom 
opgetuigd. De kinderen mochten allemaal helpen. Zo 

leerden ze gelijk nieuwe woorden kennen als de kerstbal, 
de piek, de lampjes en de slinger. Iedereen hielp 

enthousiast mee. In de tweede week voor de kerstvakantie 
hebben we twee ochtenden een kerstontbijt gehad, dat 
was smullen! De kinderen hadden allemaal een eigen 

placemat gemaakt om de tafel leuk te kunnen dekken. Na deze gezellige weken was het 
tijd voor de kerstvakantie. De kinderen konden allemaal even bijtanken om weer fris en 
fruitig aan het nieuwe jaar te beginnen. We gaan deze periode samen met Puk werken 

aan het thema Hatsjoe!  
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Nieuws van de buitenschoolse opvang De Vuurvogel 
In de maand december hadden we natuurlijk twee nieuwe kunstenaars van 

de maand. Deze keer waren het Calvin en Lina. Hun mooie schilderijen 

waren de hele maand weer te zien bij de ingang. In de maand januari zullen 

er weer twee andere kinderen iets moois maken. Als dit klaar is zien jullie 

de nieuwe kunstwerken weer in de lijsten bij de ingang van de BSO 

verschijnen. Ook hebben wij daar 

nu een bord hangen met de 

mededelingen voor de komende 

periode.  

Door de maatregelen werd er de afgelopen periode alleen noodopvang 

geboden op de BSO. Ondanks dat het hierdoor een klein clubje was 

hebben we er een gezellige tijd van weten te maken. Op oudjaarsdag 

werden er bijvoorbeeld kniepertjes gebakken en later in de vakantie 

heerlijke pizza’s. Wanneer het kon gingen we buiten een frisse neus halen 

en binnen werden er spelletjes gedaan of met elkaar een film gekeken. Gelukkig is de BSO inmiddels weer helemaal 

open en de groepen zijn vol. De komende periode gaan we werken aan het thema winter.  

 

 

Wijzigingen in gegevens 
 

Het is belangrijk dat onze administratie voor wat betreft de (mail)adressen en 
telefoonnummers up-to-date blijft. Het komt wel eens voor dat wij bij ziekte van het kind 
de ouders niet kunnen bereiken, omdat zij bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer 

hebben.  
We willen u vragen om wijzigingen te mailen naar administratie@kindcentrum-

devuurvogel.nl, zodat ons systeem up to date blijft.  
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