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Nieuws Agenda 
 

 
 

Luizencontrole  
Meteen na de herfstvakantie, op maandag 

30 oktober, vindt er een Luizencontrole 

plaats. Wilt u erop toezien dat uw kind die 

dag geen gel, vlechten of een 

paardenstaart in het haar heeft. Dit 

vergemakkelijkt de luizencontrole. 

 

21 t/m 29 okt. 
 

30 okt. 

 

1 nov. 
 

2 nov. 

 
 
 

 

 

 

Herfstvakantie 
 

Luizencontrole 
 

Hercontrole fietsenkeuring 
 

Excursie groep 6a 

Buitencentr.Wilhelminaoord 
 

 

 

 

Volgende 

oudpapieractie 
 

21 november 2017 
  

 

Studiedag KiVa 
Terwijl de kinderen konden genieten van een vrije dag, al dan niet ingevuld met een bezoek aan de 

Dwingelder markt, genoten de leerkrachten van een studiedag. Deze studiedag was in zijn geheel 

gewijd aan de invoering KiVa, een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Met regelmaat 

zal er in de nieuwsbrief gepubliceerd worden over het traject, maar ook over de inhoud, omdat het 

belangrijk is dat ouders hier goed bij betrokken worden. 
 

Wat is KiVa? 

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. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 

groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er 

een fijne school van!’ 

KiVa is goedgekeurd door het NJI. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de 

eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige 

programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit 

wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: 
 

• het school- en leerklimaat sterk verbetert; 

• de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 

• het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 

• effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); 

• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 

• leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen. 

Het huidige schooljaar wordt gebruikt om ons de methode eigen te maken en in te voeren. Hiervoor 

zullen nog twee studiemomenten gebruikt worden. Tevens zal er, waarschijnlijk in het voorjaar, ook 

een ouderavond worden georganiseerd. 

 

https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
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Ateliermiddagen 

In de groepen 5 t/m 8 willen we graag weer beginnen met ateliers op vrijdagmiddag van 12.30 tot 

14.00 uur. Hierbij vragen we uw hulp. Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd welke ouders 

school kunnen ondersteunen. Bij de organisatie van de ateliermiddagen willen we hiervan graag 

gebruik  maken en hopen we zelfs ook nog op ouders, die zich toen niet hebben aangemeld. Opa’s/ 

oma’s zijn ook van harte welkom om te helpen! Onlangs heeft u hierover een mail ontvangen.  

De opdrachten per atelier 

De opdrachten kunnen heel verschillend zijn. Denk bijv. aan: band plakken, fotografie, koken, 

coderen/programmeren, houtbewerking, sieraden maken, breien, haken, make-up, grimeren, 

toneelspelen, solderen, werken met natuurlijk materiaal, enz. enz. enz. Fijn als u zelf een idee hebt, 

maar u kunt hiervoor ook informeren bij de leerkrachten. Evt. materiaalkosten worden vergoed door 

school. Probeer het gewoon, want de kinderen zijn erg enthousiast en u kunt de leerkrachten 

ondersteunen waar nodig. Opgave kan middels het strookje (zie mail) of via een mail aan:  

h.bruggink@talenstwesterveld.nl  
 

Nieuws uit MR: Vacature ingevuld 
Op de oproep voor de MR verkiezing in de laatste nieuwsbrief is een reactie binnengekomen van 

Peter Hiemstra. Hij stelt zich hieronder voor: 

Hallo, ik ben Peter Hiemstra, sinds twee jaar woon ik samen met mijn vrouw Janet en onze zoons 

Joep en Mees in het mooie Dwingeloo. Groen, rustig en vriendelijke mensen. Daarnaast hebben we 

een goede vooruitstrevende school. Daar zou ik graag als MR-lid aan bijdragen. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen leren om later goed hun plek te kunnen vinden in onze samenleving. Deze 

ontwikkeling gaat makkelijker als kinderen veel meekrijgen tijdens hun schooltijd. Dus naast 

onderwijs ook veel aandacht voor sport, cultuur, maatschappelijke thema’s en sociale vaardigheden. 

Zodat kinderen de kans krijgen te ontdekken waar ze goed in zijn en leren om op zichzelf en elkaar te 

passen. Het is mooi als een MR de school ook hierbij kan ondersteunen. Ikzelf heb een 

combinatiebaan in gemeente De Wolden. Ik ben teamleider van de (jeugd)hulpverleners bij een 

stichting. Daarnaast ben ik Brede school coördinator en stuur ik het Brede school team aan. 

Omdat Peter de enige nieuwe kandidaat is en de overige MR leden hebben aangegeven door te willen 

gaan in de MR worden er geen MR verkiezingen gehouden. Wij willen Peter van harte welkom heten 

in de MR en hopen op een fijne samenwerking. Uiteraard willen we ons aftredend lid Anja van Veen 

bedanken voor haar werkzaamheden binnen de MR en voor de goede samenwerking in een voor 

school belangrijke periode. 

De oudergeleding van de MR bestaat nu uit Michiel Masselink, Anja Vierhoven (tevens lid GMR 

Stichting Talent), Peter Hiemstra en Kristiaan Smits. 

OR weer op sterkte 
Geesje Barels, moeder van Karijn en Hilde Leunge heeft zich aangemeld voor de ouderraad. 

Hiermee is het aantal or-leden weer op peil. De volgende personen vormen samen de ouderraad: 

Monique Puijk (voorzitter), Peter Doornbos (penningmeester), Wendy van Barneveld (secretaris), 

Geesje Barels, Antoinette de Neef, Harold van Dijk, Wim Jonker, Wilfried Smit en Allard Wiechers. 

Allemaal veel plezier en een fijne samenwerking toegewenst. 
 

 

 

 

 

mailto:h.bruggink@talenstwesterveld.nl
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Verkeersouder 
Corina Luiten, moeder van Esther en Niels, heeft zich beschikbaar gesteld als verkeersouder. 

Inmiddels heeft ze haar eerste taak hierin al met verve vervuld door bij de fietsencontrole te 

ondersteunen en toe te zien op een goed verloop. Dank je wel, Corina. Naast Corina zou een tweede 

verkeersouder zeer welkom zijn. Belangstellenden kunnen dit laten weten aan juf Jeanet 

(j.slomp@talentwesterveld.nl) of juf Jacqueline (j.devries@talentwesterveld.nl)  
 

 

Fietscontrole/herkeuring 
Afgelopen week zijn de fietsen van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd door 

vrijwilligers van VVN. Over het algemeen waren zij tevreden over de goede staat waarin de meeste 

fietsen verkeren. De kinderen van wie de fiets niet goedgekeurd werd, hebben een controlekaart 

gekregen waar de gebreken op staan vermeld en kunnen hun fiets op 1 november laten herkeuren. 

Onze school is drager van het verkeersveiligheidslabel. Het organiseren van een fietsenkeuring is één 

van de activiteiten die binnen dit kenmerk vallen. 

 

Gymrooster 
Het gymrooster is sinds het begin van het schooljaar aangepast. Sommige tijden bleken met het 

continu rooster beter te passen zoals nu in het nieuwe rooster staat vermeld.  
 

Gymrooster 2017-2018 

Groep 3b Dinsdag 8.30 uur + Vrijdag 8.30 uur* 

Groep  3/4a Dinsdag 9.30 uur + Vrijdag 8.30 uur* 

Groep 4b Dinsdag 10.30 uur + Vrijdag  9.30 uur** 

  Groep 5 Dinsdag 13.15 uur + Vrijdag 12.30 uur 

Groep 6a Dinsdag 12.30 uur + Donderdag      13.15 uur 

Groep 6b Dinsdag 10.45 uur + Donderdag 12.30  uur 

Groep 7b Maandag 12.30 uur + Woensdag 10.45 uur 

Groep 7/8a Maandag  13.15 uur + Vrijdag      10.15 uur 

Groep 8b Dinsdag      8.30 uur   + Donderdag 10.45 uur 

*Op vrijdag hebben de kinderen van groep 3 samen gym. 

**Op vrijdag hebben de kinderen van groep 4 samen gym. 

 

×   
 

Bezoek aan de huisartsenpraktijk 

Donderdagmiddag 12 oktober heeft groep 4 een bezoek 

aan de huisartsenpraktijk gebracht. Er waren 4 

onderdelen waar de kinderen mochten kijken en 

meedoen; bij de huisarts, apotheek, kinderfysiotherapie 

en assistente. In groepjes zijn de kinderen hiernaar toe 

gegaan. Het was een leerzame en gezellige middag!   

 

 

Kleine zaal 

Grote zaal 

mailto:j.slomp@talentwesterveld.nl
mailto:j.devries@talentwesterveld.nl
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Groep 7/8 op bezoek in het Oermuseum  
Onlangs hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 een bezoek 

gebracht aan het OER-museum te Diever. In het kader van 

Cultuureducatie scholenproject 

Westerveld. Kinderen leren kijken naar de 

wereld om hen heen en komen in 

aanraking met en leren van Kunst en 

Cultuur 
 

Veel leesplezier tijdens de Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is alweer afgelopen. Het thema was gruwelijk eng. Op 

vrijdag 13 oktober waren ook veel kinderen verkleed op school. Wat waren 

ze mooi! Ook is er al een aantal kinderen dat een ticket heeft gevonden 

waarmee je kans maakt op een boekenbon. Marion Loos kwam spannende 

boeken introduceren in groep 3 t/m 5, waardoor de kinderen zin hadden om 

deze leuke boeken te gaan lezen. We hopen dus ook dat de kinderen met veel 

plezier blijven lezen.  
 

Scholenplan: verbinding tussen cultureel erfgoed en Kunst 
Alle scholen in Westerveld werken samen om zo tot een goed aanbod te komen op het gebied van 

Kunst&Cultuur en Cultureel erfgoed. De gelden die hiervoor door de overheid ter beschikking 

worden gesteld kunnen zo efficiënt worden ingezet. Met de workshops die op school worden 

aangeboden worden en de excursies die plaatsvinden wordt verbinding gemaakt tussen Kunstvormen 

enerzijds en Cultureel erfgoed anderzijds. 
 

Workshop Digitale Collagetechniek groep 5 en 6 
Het bezoek aan het Haags Buitencentrum vormt het uitgangspunt voor het maken van een digitale 

collage. De doelen hierbij zijn: 

- een gebeurtenis vastleggen 

- ervaren dat er geen goed en fout is in kunst en fotografie 

- ervaren welke verschillende kanten en aspecten er aan fotografie zitten 

- ervaren hoe het is om anders naar de wereld te kijken en deze vast te leggen op je eigen manier 

- het spanningsveld tussen fantasie en realiteit ervaren d.m.v fotografie 
 

Workshop Digitale filmtechnieken videomontage groep 7 en 8 
Het bezoek aan het OERmuseum vormt het uitgangspunt voor een video. 

Een multimediapresentatie kan gebruikt worden om:  

- verslag te doen van activiteiten; ervaringen uit te drukken; te communiceren 

- ervaren dat er geen goed en fout is in kunst, fotografie en videobeeld 

- ervaren welke verschillende kanten en aspecten er aan een video zitten 

- ervaren hoe het is om anders naar de wereld te kijken en deze vast te leggen op je eigen manier 

- het spanningsveld tussen fantasie en realiteit ervaren d.m.v video 

 

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

- Kalender ondersteuningsaanbod scholen Jeugdsport en jeugdcultuurfonds   

- Herfstvakantie activiteiten bezoekerscentrum Dwingelerveld 

- Nacht van de nacht: Sterren kijken bij de radiotelescoop op 28 oktober van 19.00 – 23.00 uur 

 

 


