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Nieuws Agenda 

 

Volgende oudpapieractie 
21 november 2017 

 

De oudpapieropbrengst van de actie in 

september heeft maar liefst € 2200 

opgeleverd. Wederom een prachtig 

bedrag! Met dank aan allen die hun 

steentje hieraan bij hebben gedragen. 

 

 

  

9 okt. 

 
 

9 okt. 

 
 

11 okt. 

 

12 okt. 
 

 

16 okt. 

 
 

17 okt. 
 

17 okt. 
 

18 okt. 
 

19 okt. 

 
 

23 okt.          
 

21 t/m 29 okt. 

Studiedag. (1e bijeenkomst 

Kiva-training) 
 

Dwingelermarkt 

Leerlingen vrij 
 

Schoolkorfbal (5, 6 en 7) 
 

Excursie groep 7 

OERmuseum-Diever  
 

Excursie groep 8 

OERmuseum-Diever 
 

Fietsencontrole 
 

Voorstelling groepen 6/7/8 

 

Verjaardag juf Paula  
 

Excursie groep 5 

Buitencentr.Wilhelminaoord 

 

Verjaardag juf Gea 

 

Herfstvakantie 
 

 

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!’ 
 

Decoteam 
Het Decoteam is in school  weer erg 

creatief bezig geweest met een 

combinatie van het thema “herfst” en 

het thema van de Kinderboekenweek 

“Gruwelijk eng” Kom gerust een 

kijkje nemen. Met dank aan de 

creatieve mensen van het Decoteam!  
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MR Ouderlid gezocht! 
Binnen de MR heeft Anja van Veen besloten om de MR te verlaten. 

Er komt dus een plek vrij in de oudergeleding van de MR en wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste ouder. 

Wij willen graag een MR lid benoemen door middel van het van een verkiezingsronde. 

Hiervoor kunnen kandidaten zich aanmelden voor 19 oktober 2017.  
 

Aanmelden doe je door middel van het insturen van een kort stukje tekst van max 10 regels.  

Je kunt deze tekst gebruiken om iets over jezelf te vertellen en aan te geven waarom je graag 

in de MR wilt plaatsnemen. Als er meerdere kandidaten zijn zullen wij alle stukjes tekst 

meesturen met de nieuwsbrief van 20 oktober 2017. De verkiezing zal vervolgens 

plaatsvinden in de week van 23-27 november.  

 

Interesse? Graag ontvangen we jouw berichtje op het e-mail 

adres: mr.storkschool@talentwesterveld.nl 
 

Over de MR: 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 

leerkrachten meedenken over het beleid van de school.  

De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol 

(instemmingsrecht) in beleidszaken. Voorbeelden waar de MR instemmingsrecht over heeft: 

 De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

 Vaststelling van de onderwijstijd 

 Vaststelling van de schoolgids 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch 

 Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 

 Vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor 

de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs 

aan zorgleerlingen 
 

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies 

uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei 

zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

 De verkeersveiligheid rond de school 

 De keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles 

 De invulling van het schoolreisje 

 De hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw 

 Omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 

 

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er 

onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil 

zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met 

voorstellen van het schoolbestuur. 

mailto:mr.storkschool@talentwesterveld.nl
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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. 

 

Informatieavond in groep 3 
Op 16 oktober om 20.00 uur organiseren de leerkrachten van groep 3 een informatie-avond. 

Ook voor ouders die al eerder kinderen in groep 3 hebben gehad, is deze avond zeker 

interessant, want nu we met de nieuwe leesmethode Lijn 3 werken, is er een aantal dingen 

wezenlijk veranderd. Zo leren de kinderen niet meer volgens de methodiek van “hakken en 

plakken”, maar volgens het “zingend lezen”.  Wilt u uw kind ondersteunen bij het leren lezen, 

dan is het van belang dat u aansluit bij de wijze waarop het op school aangeboden wordt. 

 

Fietsencontrole 
Op dinsdag 17 oktober worden de fietsen van alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 

gecontroleerd door vrijwilligers van VVN. Dit gebeurt jaarlijks als de dagen weer korter 

worden en het belangrijk is dat de kinderen zichtbaar zijn als zij aan het verkeer deelnemen. 

Onze school mag het Drents Verkeers Veiligheidslabel voeren, omdat wij ieder jaar weer 

aantonen de verkeersveiligheid nadrukkelijk een plek geven in ons onderwijs. De fietscontrole 

is hier één van. 
 

Bezoek brandweer 
Op vrijdag 22 september hebben de kinderen 

van groep 4 een bezoek gebracht aan de 

brandweer. We werden ontvangen met een 

lekker glaasje ranja en mochten daarna vragen 

stellen. Na de vragenronde kregen wij een 

rondleiding in de kazerne. De 

brandweerauto's werden bekeken en we 

kregen uitleg over het werk van de 

brandweer. Daarna mochten we met de 

brandslang spuiten en een rondje maken in de 

brandweerauto, waarbij het geluid van de sirene zeker niet mocht ontbreken. We hebben een 

fijne leerzame ochtend gehad en de aanwezige brandweermannen worden hiervoor bedankt.  

 

Kinderboekenweek groep 1/2 
Het thema van de Kinderboekenweek is: “ We 

gaan griezelen”.  De kleuters kunnen op de 

speelzolder gaan “griezelen”, daar is het hol van 

de Gruffalo gemaakt. Tijdens de werklessen 

kunnen de kinderen daar fijn spelen, ontdekken 

maar vooral GRIEZELEN  

 

https://www.vinden.nl/c?u=http://www.babybites.co.nz/2010+finds/June/Book+of+the+Week+The+Gruffalo.html
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Project groep 4 
In groep 4 werken we projectmatig met de methode Alles-in-1. We bieden gedurende het 

schooljaar 5 projecten aan. Het eerste project is: "Waar is het?", waarin wereldoriëntatie een 

grote rol speelt. We starten met een plattegrond van het klaslokaal, slaapkamer, dorp, buurt. 

Vervolgens werken we over Nederland en de rest van de wereld. Om de kinderen een indruk 

te geven van datgene wat er in hun buurt leeft en werkt, gaan we met de kinderen 

daadwerkelijk de buurt verkennen. Tijdens het eerste project hebben de kinderen putdeksels 

gezocht en kleine beestjes. Ze hebben een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in 

Dwingeloo en de dierenartsenpraktijk. Er staat nog een bezoek gepland aan de 

huisartsenpraktijk en de wijkagent komt nog op school om de kinderen te informeren. Op 

deze manier beleven de kinderen daadwerkelijk wat er in hun leefomgeving allemaal een rol 

speelt. 

          

 

BHV en ontruiming 
Zes leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgen hier 

jaarlijks een bijscholing voor. In oktober en november worden hiervoor 2 middagen gepland, 

waarop de thema’s “Brand” en “EHBO” worden behandeld. Vervolgens wordt er op 2 

momenten in het jaar een ontruiming geoefend. De eerste keer zal dit zijn op 23 november. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Op de maandagochtend om de twee weken is Melissa Jansma , 

schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig. Het School 

Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren 

van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van 

verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk 

werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de 

interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat 

nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk 

werker. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het 

schoolmaatschappelijk werk. Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met 

boze buien, omgaan met echtscheiding en onzekerheid. De insteek van het 

schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te bieden waar er 
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gewerkt kan worden aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding 

kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen 

hier terecht met opvoedingsvragen. De school maatschappelijk werker verwijst door wanneer 

meer of andere hulp nodig is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via het sociaal team 

Westerveld. Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie 

over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. 
De school Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig:1 keer per 2 weken op de 

maandagochtend. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. De 

contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker vindt u hieronder: 

Melissa Jansma  

Telefoon: 06-22 43 63 72 e-mail: m.jansma@welzijnmw.nl  

 

In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School 

Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor. 

Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44  (ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur) 

De komende periode zal de schoolmaatschappelijk werker de volgende ochtenden aanwezig 

zijn:25-09-2017, 09-10-2017, 06-11-2017, 20-11-2017, 04-12-2017, 18-12-2017 

 

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

-Kalender ondersteuningsaanbod scholen Jeugdsport en jeugdcultuurfonds  

-14 okt. Wereldvoedseldag in De Tuinen van Frederiksoord  “Schijnwerpers op dagelijks 

eten”. 

-Lofardag Astron Jive open dag 8 oktober  

Registratie verplicht via:  www.astron.nl/opendag 

- Herfstvakantie activiteiten bezoekerscentrum Dwingelerveld 

- TECHNIEK TASTBAAR ! 13oktober Stad en Esch Meppel 

 

 

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl
http://www.astron.nl/opendag

