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Contactdagen 
Op 27, 28 en 29 november staan de volgende contactdagen gepland. Inmiddels wordt er al volop 

ingetekend. Dit kan nog tot en met maandag. Aan het eind van de komende week worden de 

schema’s door de leerkrachten naar de ouders verstuurd. De kinderen van groep 8 zijn van harte 

uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Dat doen we dit jaar voor het eerste en maakt deel 

uit van onze ontwikkelpunt om kinderen meer bij hun eigen leerproces te betrekken. 
 

Inloop ouderraad 

Het jaarverslag 2016/2017 van de ouderraad is onlangs gepubliceerd op de website. Klik hiervoor op 

het kopje MR/OR. Tevens geeft de ouderraad inzage in het financieel verslag op maandag 20 

november van 19.30 – 20.00 uur in de school.  Wees welkom! 
 

Inning incasso’s ouderbijdrage 
Op 25 november worden onderstaande incasso’s geïnd: 

- Ouderbijdrage 2017-2018   

    Voor de jaarlijkse incasso’s:        Groep 1-2:  30 euro  en  Groep 3-8:  50 euro 

    Voor de halfjaarlijkse incasso’s:        Groep 1-2:  15 euro  en  Groep 3-8:  25 euro 

- Schoolreis bijdrage Ameland 2017   Groep 7 en 8  14 euro 

 

Uitnodiging ‘surprisekijkmiddag’   
Op maandag 4 december wordt er in de groepen 5 t/m 8 een surprisekijkavond gehouden. 

Op maandag 4 december moeten alle surprises worden ingeleverd met de naam (voor wie de surprise 

is bestemd) aan de onderkant. (Dus niet te zien ) Het blijft het leukst als kinderen die avond nog niet 

kunnen zien voor wie de surprise is bestemd. U kunt ’s avonds de gemaakte surprises bewonderen 

van 18.30- 19.30 uur. 
 

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

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

het stimuleren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en dit als 

leerkrachten weten te stimuleren. Leerlingen niet loslaten, maar anders vasthouden! Kinderen bij de 

doelen van een les betrekken, niet door het het lesdoel te noemen, maar ze het lesdoel te laten 

ervaren en vervolgens samen het doel te ontdekken en te benoemen. 

Nieuws Agenda 

Luizencontrole 
Onlangs vond er een luizencontrole plaats 

op school en werden er ook luizen 

aangetroffen. De ouders zijn uiteraard 

geïnformeerd. We vragen iedereen alert te 

blijven. 
 

Oudpapieractie  

Dinsdag 21 november 

Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 

uur langs de kant van de weg staat? 

 

20 nov. 
 

22 nov. 
 

27, 28, 29 

nov. 
 

4 dec. 

 
 

5 dec. 
 

10 dec. 

 

Financiële verantwoording OR 
 

Verjaardag juf Jacqueline 
 

10-minutengesprekken 

 
 

Surprise kijkavond  

voor de groepen 5 t/m 8  
 

Sinterklaasfeest 
 

Verjaardag juf Simone  
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Groep 4 
Groep 4 werkt rondom het tweede project: "Jij en ik". 

Hierbij worden de overeenkomsten en verschillen tussen 

kinderen in de groep en de mensen om ons heen toegelicht. 

Er worden filmpjes bekeken en gesprekken gevoerd, maar 

ook wordt er eten/drinken geproefd, gedanst en muziek 

gemaakt om ook zelf te ervaren hoe het is om iets anders te 

eten of te doen. De volgende items komen aan bod: eten en 

drinken, muziek en dans, wonen en spelen, kleren en 

feesten. (geloof) We hebben in de klas verschillende dingen 

geproefd van kokos. N.a.v. het thema dopen, hebben 

we beschuit met muisjes  gegeten en geboortekaartjes 

gemaakt. We hebben van verschillende soorten fruit een 

fruitsalade gemaakt en Nanthushan uit groep 5 heeft veel 
verteld en laten zien over het hindoeïsme.                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

                

 

Bericht van Sinterklaascommissie intocht Dwingeloo  
Op zaterdag 25 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Dwingeloo. Sint en zijn Pieten 

komen om 14.00 uur in de Drift en van daaruit vertrekken zij voor een ritje door Dwingeloo. Nu 

vraagt  Sinterklaas aan alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 om een mooie Sinterklaasselfie te 

maken en deze voor 21 november naar sinterklaasdwingeloo@outlook.com te sturen. De leukste 

selfie wint een prijsje!”   

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Evelien Bos. Vanaf deze maand werk ik op de 

maandagochtend in de nieuwe kleutergroep 1/2a en op 

donderdag en vrijdag in groep 5. Ik woon vanaf de 

paasvakantie in Ruinerwold met mijn man en drie kinderen 

van vier, zes en acht jaar. Daarvoor hebben we zes jaar in 

Nigeria gewoond, waar ik op de Nederlandse basisschool 

heb lesgegeven. 

 

Ik zal me even voorstellen, ik ben Birgit Luinge. Ik ben 19 jaar oud, ik woon in Dwingeloo en ik zit 

in het tweede jaar van Sociaal Pedagogisch Hulpverlening op het Windesheim in Zwolle. 

Ik loop op donderdag en vrijdag stage op de storkschool in groep 4b bij juf Gretha. 

In de klas kan ik als SPH-er ingezet worden om de kinderen die wat meer moeite hebben met 

sommige vakken wat extra hulp te bieden. Ik heb het nu al erg naar mijn zin en ik vind de kinderen 

in de klas ontzettend leuk. Dat komt heel goed uit, want ik blijf het hele jaar nog stage lopen op de 

donderdag en vrijdag. Naast mijn opleiding werk ik bij de Albert Heijn in Dwingeloo en hou ik ervan 

om leuke dingen te doen met mijn vrienden en vriendinnen. 
 

 

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

 

- Het jaarverslag 2016/2017 van de ouderraad. Klik hiervoor op het kopje MR/OR.  

 


