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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school:  
 

In groep 1:  Liam Smit 

                     Lenn Smit 

                     Ilse de Wal 
 

Allemaal van harte welkom op school. We 

wensen jullie een hele fijne en een 

plezierige schooltijd toe! 
 

Afscheid leerling 
Voor de herfstvakantie heeft Laïs Mones 

afscheid genomen van haar klasgenoten en 

leerkrachten. Samen met haar ouders en 

broer is zij verhuisd naar Meppel. We 

wensen haar veel plezier op haar nieuwe 

school 

 

 

5 nov. 

 

5 nov. 
  
 

9 nov. 

 
 

14 nov. 

 
 

16 nov. 

 

Luizencontrole 
 

Start Motorische Screening 

groep 2 
 

Excursie groep 6b  

Buitencentrum Wilhelminaoord 
 

 Start intekenen contactdagen 

 van 14 t/m 20 november 
 

Studiemiddag  

kinderen zijn vrij om 12.00 uur 
 

Volgende oudpapieractie 
 

21 november 2017 

 

Start extra kleutergroep 
Per 13 november starten we met een nieuwe kleutergroep, waardoor de kinderen tot 12.00 uur in 

kleinere groepen worden opgesplitst. Hierover hebben de betrokken ouders inmiddels een e-mail 

ontvangen. Dit houdt wat verschuivingen in en daarom wordt de personeelskamer als leslokaal 

ingericht voor groep 3/4a. De leerkrachten zullen van hun kop koffie en hun pauzes gaan genieten in 

de centrale hal. 
 

Contactdagen 
Op 27, 28 en 29 november staan de 10-minutengesprekken gepland. Het inschrijven voor deze dagen 

start op dinsdag 14 november. Vanaf 8.15 uur liggen of hangen de intekenformulieren in de hal. 

Intekenen kan t/m maandag 20 november. Het definitieve rooster wordt u dan later die week 

toegezonden. Let op: wie niet intekent, wordt niet ingeroosterd.  
 

Studiedag “Niet loslaten, maar anders vasthouden” 
Op donderdagmiddag 16 november vindt de tweede studiemiddag plaats. Deze bijeenkomst staat in 

het teken van: “kinderen betrekken bij hun eigen leerproces”.  Het bevorderen van de zelfstandigheid 

en betrokkenheid van leerlingen staat hoog op onze agenda. Natuurlijk kunnen en willen we kinderen 

niet helemaal loslaten en hebben zij de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten nodig. Door 

kinderen niet los te laten, maar anders vast te houden willen wij de zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid voor hun eigen werk stimuleren, zonder dat de rol van de leerkracht hierbij 

naar de achtergrond verdwijnt. 

De kinderen zijn deze dag om 12. 00 uur vrij. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren 

van de opvang van hun kinderen.  
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Type Topia  
Inmiddels zijn de leerlingen in leerjaar 7 gestart met Typetopia. Met dit programma leren de 

kinderen blind typen. Typetopia is een programma waar we nu al een aantal jaren goede ervaringen 

meehebben. De kosten van deelname bedragen € 90 per leerling en worden door de ouderraad uit de 

ouderbijdrage en oudpapierinkomsten voldaan. Op school en thuis wordt inmiddels druk geoefend.  

  

Luizencontrole 
Helaas kon de luizencontrole afgelopen maandag niet doorgaan. Deze controle wordt nu maandag 5 

november gedaan. De controle kan het best gedaan worden als kinderen geen vlechtjes of gel in het 

haar hebben.  
 

Motorische screening groep 2 
Omdat wij de motoriek van kinderen erg belangrijk vinden, worden ieder jaar de kinderen van groep 

2 gescreend op hun motorische ontwikkeling. Dit gebeurt door Praktijk voor kinderfysiotherapie 

Dwingeloo. Wanneer de screening van een leerling hiertoe aanleiding geeft zal de leerkracht dit 

communiceren met de betreffende ouders. 
 

Oud papieractie 
Op dinsdag 21 november is onze volgende oud papier actie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd. Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even iemand vragen die als reserve op de lijst 

staat of met iemand ruilen, hiervoor kunt het rooster gebruiken dat op de website van onze school 

staat onder het kopje oud papier. Lukt dat niet, dan graag even contact opnemen met Inez Bezemer of 

Renate Venema, zodat we niet voor verassingen komen te staan. 

Fam. Boerhof, Fam. Ter Bork, Fam. Bos, Fam. Bosman, Fam. Bouw, Fam. Boelen, Fam. Brandts, 

Fam. Bruins(Bart), Fam. Bruins(Lente), Fam. Buiter, Fam. Daleman, Fam. Daniel Mebrahtu, Fam. 

Dekker, Fam. Van Dijk, Fam. Dijkema, Fam. Doornbos, Fam Doorten, Fam. Drenth. 

Reserves: Fam. Van Triest (Maren), Fam van Triest (Fayen), Fam. Valk 

Bandleden gezocht 

Wij willen graag een schoolband oprichten en zoeken mensen die ons daarbij willen 

helpen. 
 

Wij zoeken: 

- Iemand die elektrische gitaar kan spelen 

- Een basgitarist 

- een zanger(es). 

Als je een ander instrument speelt kan je natuurlijk ook meedoen. Als je je hebt 

opgegeven krijg je later meer informatie. 

Opgeven kan bij Bouke Benders of Jule Smits. (Bellen kan ook)  

Bouke: 06-41346022    

Jule:    06-14135558 
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Scholenplan  
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 excursies die plaatsvinden, wordt 

verbinding gemaakt tussen Kunstvormen enerzijds en Cultureel erfgoed anderzijds.  

Excursie groepen 5 en 6 een bezoek aan het Haags Buitencentrum – Wilhelminaoord 
Kinderen: 
-leren kijken naar de wereld om hen heen, blik verruimen 
-komen in aanraking met en leren van Kunst en Cultuur 

-leren op een andere manier 
-ontspannen en met plezier stimulerend bezig zijn met de ontwikkeling van creativiteit 

In het Haags Buitencentrum komt de prehistorie echt tot leven. De kinderen komen in een omgeving 

terecht die eruit ziet van 12.000 jaar gelden tot het jaar nul. 

 

Verkeersenquête 
Nu we bijna anderhalf jaar op de nieuwe locatie gehuisvest zijn, heeft de gemeente behoefte om de 

verkeersveiligheid rondom De Twingel met ouders en gebruikers te evalueren. Dit zal gebeuren 

middels een enquête. Ouders ontvangen hier binnenkort bericht over en uiteraard hopen we op een 

grote respons.  
 

 

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

 

 


