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Nieuws Agenda 
Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school:  
 

In groep 1:  Mirre en Brecht Schipper, 

Maud Wanningen, Marthe de Groot, Jula 

Vos, Hugo Dijkema, Leana Dekker, Irene 

Dijkema, Isabel Koopman. 
 

In groep 3b: Kian Smit 
 

In groep 2:  Esther Luiten, Rick de Haan 
 

In groep 4b: Niels Luiten 
 

In groep 7b: Timothé Adema 
 

In groep 8b: Naima Smit  
  
Allemaal van harte welkom op jullie 

nieuwe school. We wensen jullie een hele 

fijne en een plezierige schooltijd toe! 

 

09 t/m 17 sept 
 

18 en 21 sept. 
 

18 t/m 20 sept. 
 

20 t/m 22 sept. 
 

19 sept. 

 

 

 

 
 

 

26 sept. 
 

26 sept. 

 
 

28 sept. 

 
 

9 okt. 

 

 

Nationale Sportweek 
 

Oudervertelavond 

              

Schoolreis groep 8 
 

Schoolreis groep 7 

 

Oudpapieractie in 

Dorpskern en buiten-

gebied.  

Zorgt u ervoor dat het 

papier om 18.00 uur langs 

de kant van de weg staat? 
 

Juf Ingrid jarig 
 

Voorstelling Podiumplan 

groep 3/4/5 
 

Voorstelling Podiumplan 

groep 1/2 
 

Studiedag. (1e bijeenkomst 

Kiva-training) 

 

Start schooljaar  
We zijn nu een week op weg in het nieuwe schooljaar en dat betekent dat we ook een week 

hebben kunnen wennen aan de nieuwe klas, het nieuwe lokaal, de nieuwe juf of meester en 

aan het continurooster. Natuurlijk kost het even tijd om het nieuwe dagritme eigen te maken, 

maar de manier waarop kinderen en leerkrachten dit oppakken, biedt alle reden tot optimisme. 

Enkele opmerkingen die links en rechts gehoord werden: 

- Het is minder geregel en minder hectisch tussen de middag (ouder) 

- Ik moet er wel aan wennen dat ze niet thuis komen om te eten (ouder) 

- Ik kan nu iedere dag langer spelen (kind) 

- Ik vind het wel leuk, maar ook wel gek om op school te eten (kind) 

- Als je één keer naar school gaat, is de dag sneller voorbij (kind) 

- Ik moet nog wel even organiseren dat ik meer tijd heb om te lunchen (leerkracht) 

- s’ Middags start ik eerder met correctie en voorbereiding. Daardoor voel ik minder 

tijdsdruk. (leerkracht) 

Het is fijn om juf Paula ook weer in school te zien. In het licht van haar herstel na een lange 

periode van afwezigheid, zal zij op 4 ochtenden ondersteuning verlenen aan het team en de 

kinderen.  We wensen haar daar heel veel plezier bij! 
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Inmiddels wordt ook de schoolmelk geleverd en genieten bijna 50 kinderen van een heerlijk 

pakje koude halfvolle melk. Iedere maandag wordt de melk voor die week geleverd. 

Aanmelden voor schoolmelk kan nog steeds via www.schoolmelk.nl . 

Schoolreizen van groep 7 en 8  
Groep 8 gaat van 18 t/m 20 september en groep 7 van 20 t/m 22 september naar Ameland. Ze 

verblijven daar in De Kienstrahoeve in Buren. Verdere informatie wordt door de leerkrachten 

verzorgd. 
 

Oudervertelavond  

Op maandag 18 en donderdag 21 september organiseren we de oudervertelavond. Ouders 

kennen hun eigen kind meestal het best. Zij kunnen dan ook een goede bron zijn om 

informatie over het kind te krijgen. Een oudervertelavond is dan eigenlijk ook een omgekeerd 

10-minutengesprek; niet de ouders worden geïnformeerd door de leerkrachten, maar de 

leerkrachten door de ouders.  
 

Intekenen voor de oudervertelavond kan vanaf maandag 11 september t/m donderdag 14 

september. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vragenlijst die ouders vooraf hebben 

ingevuld en hebben meegenomen naar het gesprek. Deze vragenlijst dient als hulpmiddel bij 

het gesprek en bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

o Globale indruk  

o Welbevinden  

o Schoolzaken  

o Betrokkenheid  

o Ruimte voor opmerkingen  
 

De vragenlijst wordt volgende vrijdag aan de mensen die hebben ingetekend meegegeven.  

Belangrijk om te weten:  

- Deelname aan de oudervertelavond is niet verplicht; de keuze is aan de ouders.  

- Ouders die hier wel gebruik van willen maken, kunnen hiervoor intekenen. De lijsten 

hangen van maandag t/m donderdag in de hal.   

- De leerkracht maakt een rooster en stuurt dit rooster naar de deelnemende ouders. In 

onderling overleg kan er nog geruild worden.  

- Het gesprek duurt 10 minuten.  
 

MCD-run 
Op zondag 1 oktober wordt de MCD-run gehouden. Dit 

jaar wordt de opbrengst gebruikt voor het realiseren van 

het zogenaamde “ommetje”. Dit zijn korte wandelroutes 

rond Dwingeloo. Kinderen kunnen zich op 28 september, 

tussen 14.00 – 15.00 uur al inschrijven op school. (kosten € 2,-) 

Nieuw dit jaar is dat er gratis hardloopclinics worden aangeboden op woensdag 13, 20 en 27 

september, telkens van 18.00 – 19.00 uur. De clinics worden verzorgd door Inge Strating. 

Opgeven voor de clinics kan door een mail te sturen naar Inge Strating 

 

De kinderen krijgen één dezer dagen een flyer mee met alle informatie over de MCD-run. We 

hopen dat er zoveel mogelijk kinderen meedoen en zo meehelpen het bewegen in en rondom 

Dwingeloo te stimuleren.  

http://www.schoolmelk.nl/
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Start projecten 
In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen dit schooljaar 5 projecten aangeboden. In groep 4 

duren de projecten telkens 8 weken, in de groepen 5 t/m 8 telkens 5 weken. Er wordt met de 

volgende projecten gestart. 

Groep 4:   Waar is het?   Groep 7b: Afrika/Azië 

Groep 5: Voeding       Groep 7/8a: Milieu    

Groep 6a: Planten   Groep 8b: Geloof 

Groep 6b: Kleding               

 

Inloop vanaf 8.20 uur 
Sinds vorig jaar kennen we de zogenaamde vrije inloop. Kinderen kunnen vanaf 8.20 uur 

ervoor kiezen om naar binnen te gaan. Wie naar binnen gaat, blijft vervolgens ook binnen en 

gaat in de klas iets voor zichzelf doen.  

Ook bij de kleutergroepen geldt dezelfde tijd. Vanaf 8.20 uur bent u van harte welkom om uw 

kind in de klas te brengen. 

 

Regelingen voor kinderen in het minimabeleid 
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. 

Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, 

kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag 

van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een 

tussenpersoon. Kim Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die 

tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. 

 

Andere regelingen zijn gericht op bezoeken van de peuterspeelzaal, deelname aan de sport- en 

cultuurweek of een beroep doen op de participatiebijdrage. Wilt u meer informatie? Op school 

ligt een folder om mee te nemen, maar u kunt ook contact opnemen met de Intergemeentelijke 

Sociale Diens Steenwijkerland-Westerveld door een mail te versturen naar igsd@igsd-sw.nl 

of bellen naar 0521-538980 

 

Praktijkgids 
De gezinsoudsten hebben de praktijkgids meegekregen. In deze gids staat alle praktische 

informatie (voor zover nu al bekend) van het nieuwe schooljaar.  

Nationale Sportweek van start in Westerveld 
Van zaterdag 9 september tot en met zondag 17 september vindt de Nationale Sportweek weer 

plaats in Westerveld. Verenigingen houden deze week letterlijk en figuurlijk open huis om zo 

hun sportclub op een positieve wijze onder de aandacht te brengen bij de kinderen en 

volwassenen. 

Kinderen en volwassenen kunnen op de door verenigingen doorgegeven dagen en tijden 

tijdens de Nationale Sportweek gratis meesporten, om hen zo op een laagdrempelige manier 

enthousiast te maken voor de sport.  

 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
mailto:igsd@igsd-sw.nl
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Promotie sporten en bewegen 

De Nationale Sportweek is een initiatief van het NOC*NSF met als doel sporten en bewegen 

te promoten. De Nationale Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen 

is. Deze sportieve week zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier kennis 

kunnen maken met sport. U kunt gratis deelnemen aan deze trainingen. Van te voren 

aanmelden is niet nodig. Op de Facebookpagina van ‘Beweegcoaches Westerveld’ kunt u de 

dagen en de tijden van elke vereniging tijdens de Nationale Sportweek nog eens nalezen. 

Tevens wordt dit schema aan alle basisschoolkinderen via de scholen verstrekt. 

Westerveld in actie 

De Nationale Sportweek is onderdeel van Westerveld in actie!, de uitvoering van het 

programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor hebben de 

beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen opgericht. Doel van 

Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de 

gemeente Westerveld. 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de  Nationale Sportweek? Dan kunt u contact opnemen met 

beweegcoach Tim Jansen van de gemeente Westerveld via 14 0521 of een e-mail sturen naar: 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl . 

 

 

Prikbord  (meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan) 

- De gezinsoudsten van 8 jaar en ouder hebben een flyer meegekregen van het 

Jeugdtheater Diever, waarmee zij uitgenodigd worden voor de instapdag op 16 

september vanaf 13.30 uur. meer info: www.shakespearetheaterdiever.nl/jeugdtheater  

- Gezinsoudsten hebben een flyer meegekregen van Centrum voor de kunsten Scala. 

meer info: www.ontdekscala.nl 

- Zaterdag 23 september 2017, organiseert MTB vereniging Havelte eo. een MTB 

jeugddag voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar. 

 

 

http://www.shakespearetheaterdiever.nl/jeugdtheater
http://www.ontdekscala.nl/

