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Nieuws Agenda 
MCD-run 

Zondag 1 oktober. Kinderen kunnen zich 

op 28 september, tussen 14.00 – 15.00 uur 

inschrijven op school. (kosten € 2,-) 
 

Gratis hardloopclinics op woensdag 13, 20 

en 27 september, van 18.00 – 19.00 uur. 

GOEDE DOEL: het zogenaamde “ommetje”. 

Dit zijn korte wandelroutes rond Dwingeloo.  
 

 
 

 

Volgende oudpapieractie 
21 november 2017 

26 sept. 

 
 

27 sept. 
 

28 sept. 

 
 

1 okt. 
 

4 okt. 
 

4 okt. 
 

4 t/m 15 okt. 
 

9 okt. 

 
 

9 okt. 

 
 

11 okt. 

Voorstelling Podiumplan 

groep 3/4/5 
 

Start kinderpostzegelactie  
  

Voorstelling Podiumplan 

groep 1/2 
 

MCD-run 
 

Bezoek ROVA groep 7/8 
 

Verjaardag juf Dieni  
 

Kinderboekenweek 
 

Studiedag. (1e bijeenkomst 

Kiva-training) 
 

Dwingelermarkt 

Leerlingen vrij 
 

Schoolkorfbal (5, 6 en 7) 

 
 

Studiedag Kiva-training 
Op maandag 9 oktober start het team met de 1e KiVa training. KiVa is een preventief, 

schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan 

van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale 

vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de 

sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Ons motto luidt dan ook: 

‘samen maken wij er een fijne school van!’ 
 

Schoolplein schoonhouden 
Om het schoolplein te kunnen onderhouden hebben we een "adoptieplan" gemaakt. Iedere 

groep (van groep 4 en hoger) heeft een perkje in beheer en gaat ervoor zorgen dat dit perkje 

netjes en regelmatig onkruidvrij wordt gemaakt. Op deze manier blijven de leerlingen zelf 

“actief “ betrokken bij het onderhouden van ons schoolplein! 
 

Kinderpostzegels  
Vanaf woensdag 27 september gaat de jaarlijkse kinderpostzegelactie weer van start. Groep 7 

en 8 gaan ook dit jaar weer van deur tot deur. Kinderen komen langs met de nieuwste 

kinderpostzegels, kaarten en andere producten. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels 

honderden projecten voor kinderen in Nederland en het buitenland. Kinderen helpen met de 

actie andere kinderen.  Voor kinderen, door kinderen. 
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Nieuws van de Ouderraad 
Afscheid ouderraadsleden 

Na twee termijnen van 3 jaar (tevens de maximale termijn) hebben Mireille Kool en Luuc 

Eggink afscheid genomen van hun rol als ouderraadslid van onze school. Naast het 

meedenken bij schoolse en niet-schoolse activiteiten, waren zij ook actief betrokken bij tal 

van evenementen die op school worden georganiseerd en  die de basisschoolperiode voor 

kinderen zo belangrijk kan maken. We danken beiden geweldig voor hun inzet en denken met 

veel plezier terug aan de fijne samenwerking. We zijn tevens blij te kunnen melden dan 

Monique Puijk bereid is de voorzittershamer van Mireille over te nemen. 

 

Eén ouderraadslid gevonden en nog één gezocht 

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen. De ouderraad houdt zich 

o.a. bezig met het (mede) organiseren en ondersteunen van binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de 

kerst- en paasviering en nog veel meer leuke activiteiten voor de kinderen. Na het afscheid 

van Mireille en Luuc is het natuurlijk noodzakelijk dat beide vacatures zo spoedig mogelijk 

weer worden ingevuld. Inmiddels is één ervan reeds ingevuld; Wilfried Smit, vader van Noa 

(groep 6a), Lizz (groep 3b) en Jorn (nog niet op school) heeft zich bereid verklaard zitting te 

nemen in de ouderraad. Dank daarvoor!!! 

 

Dit betekent dat we nog op zoek zijn naar één enthousiaste vader/moeder die deze dankbare 

taak voor minimaal één termijn van drie jaar op zich wil nemen.  

 

Lid kascommissie gezocht 

Ieder jaar wil de Stichting ouderraad Storkschool verantwoording afleggen over het gevoerde 

financiële beleid. Daarom zijn we op zoek naar een lid voor de kascommissie. 
 

Voor beide oproepen geldt dat er gereageerd kan worden via de mail: 

or.storkschool@talentwesterveld.nl   
 

Nieuws uit groep 4 
De groepen 4 werken aan het project: "Waar is het?". De nadruk ligt op de omgeving van de 

klas, school, buurt, dorp/stad, de streek , Nederland en de wereld. Wij hebben al de 

schoolomgeving bekeken en putdeksels en kleine diertjes ontdekt. We gaan ook een bezoekje 

brengen aan de brandweer (vrijdag 22 september), de dierenartsenpraktijk  (maandag 2 

oktober) en de huisartsenpraktijk (donderdag 12 oktober). De wijkagent komt bij ons op 

school op bezoek. (maandag 30 oktober). Op deze manier worden de kinderen in aanraking 

gebracht met verschillende beroepen in ons eigen dorp. We hopen op plezierige en leerzame 

momenten. 
 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 4 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema van 

de Kinderboekenweek van 2017 is griezelen, met als motto Gruwelijk eng! 

Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Janneke Schotveld, 

auteur van de populaire kinderboekenreeks Superjuffie, en heet Kattensoep. 

Dat klinkt eng, maar Janneke kennende, is vast ook erg grappig  
 

 

mailto:or.storkschool@talentwesterveld.nl
http://onderwijs.kinderboekenweek.nl/lesmateriaal/kinderboekenweekgeschenk
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Verkeersouders gezocht 
Leerkrachten nemen de verkeerslessen voor hun rekening. Maar je leert het pas echt goed 

door deel te nemen aan het verkeer. Kinderen doen op deze leeftijd hun eerste 

verkeerservaring op. Belangrijk dat er verkeersouders in de buurt zijn die hierbij meedenken 

en meehelpen. De afgelopen jaren werd deze rol prima ingevuld door Anja van Veen en 

Martine Dam. Helaas hebben beiden aangegeven met deze taak te willen stoppen, waardoor 

wij opzoek zijn naar twee nieuwe enthousiaste ouders. 

Zij organiseren projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. 

Denk aan het project Veilig op de Fiets of de Zichtbaarheidsactie. 

 Zij zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken van 

verkeersveiligheid, zoals Op voeten en fietsen naar school. 

 Zij kennen de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze door met 

een 'verkeersveilig oog' te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen komen. 

 Zij staan in contact met gemeente, school en VVN om de schoolomgeving en de schoolroutes 

zo veilig mogelijk te maken voor de schoolgaande basisschoolleerlingen 

Belangstellenden kunnen reageren via mail: storkschool@talentwesterveld.nl  

Uiteraard willen we Anja en Martine van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

Vooral bij de overgang van de oude naar de nieuwe schoollocatie hebben zij een belangrijke 

rol gespeeld bij het meedenken over de verkeerssituatie rondom school. Voor meer informatie 

over verkeersouders: https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders  

Schoolkorfbal 
Op 11 oktober wordt in Uffelte het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi georganiseerd. Wij 

bieden de kinderen van groep 5, 6 en 7 de mogelijkheid zich hiervoor op te geven. Het 

toernooi vindt na schooltijd plaats. Via Klasbord krijgt u nadere informatie over dit altijd goed 

georganiseerde evenement. 

 

In de schijnwerper: Albert Vierhoven 
Zoals bekend vormt het oudpapier een belangrijke 

bron van inkomsten voor onze school. We zijn alle 

inwoners en bedrijven van Dwingeloo zeer erkentelijk 

voor het bewaren van het oudpapier voor school en 

daarmee voor een groot deel van de Dwingeler 

kinderen. 

 

Zonder iemand tekort te willen doen, willen we één 

persoon toch een keertje in het zonnetje zetten. Albert Vierhoven, woonachtig in Dieverbrug 

aan de Drentse Hoofdvaart, zamelt al vele jaren oudpapier in en bewaart dit in zijn schuur 

voor school. Waar hij dat aanvankelijk voor obs De Eemster deed, ging hij hier onverdroten 

mee verder na de fusie met de Burg. W.A. Storkschool.  

 

Het spreekt voor zich dat wij het werk van Dhr. Vierhoven geweldig waarderen. We hopen 

dan ook dat hij dit werk nog lange tijd in goede gezondheid kan voortzetten. 

http://www.verkeersouders.nl/
mailto:storkschool@talentwesterveld.nl
https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders
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Kidsplein Bourgondisch Westerveld. (vrijdag 29 sept. Vanaf 15.00 uur) 
Op het kidsplein tijdens Bourgondisch Westerveld worden verschillende activiteiten 

georganiseerd voor kinderen van 4 tot 15 jaar uit de gemeente Westerveld. Hierbij kunt u 

denken aan een animatieteam dat zich aan het thema zal aanpassen, luchtkussens en Outdoor 

Havelte die enkele activiteiten organiseert.  
 

Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats bij de feesttent aan de Ruinerwoldseweg nummer 

3 in Uffelte.  
 

Stichting Bourgondisch Westerveld is een onafhankelijke stichting  die graag  wil uitdragen 

dat er voor alle inwoners van de gemeente wat georganiseerd wordt tijdens het culinaire 

weekend en dat door samenwerking ook op het platteland nieuwe activiteiten kunnen 

ontstaan.  

 

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

 

- Terra Meppel VO: uitnodiging activiteitenmiddag DIER, SPORT & CULT op 

woensdag 4 oktober voor de leerlingen van groep 7 en 8. 

 


