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Kerstviering  
Op donderdag 21 december gaan de kinderen genieten van een kerstmaaltijd in een sfeervolle school. 

Aan de ouders wordt gevraagd iets lekkers voor de betreffende groep te verzorgen. Opgave bij de 

groepsleerkrachten. Alle nadere informatie wordt verzorgd door de kerstcommissie via de mail. 

Groep-specifieke zaken worden via Klasbord gecommuniceerd. 

Voor de allerkleinsten, groep 1 en 2, zijn de emoties van de decembermaand in combinatie met deze 

extra lange dag misschien net iets te veel van het goede. Mocht u als ouder het derhalve verstandiger 

vinden uw kind ’s middags thuis te houden, dan hoeft daar geen verlof voor worden aangevraagd, 

maar is even melden bij de leerkracht voldoende.  

Mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een bordje, beker en bestek mee? Voor de jongere 

kinderen wordt wegwerpservies gebruikt.  

 

Sinterklaas 
De surprise kijkavond is weer goed bezocht door ouders en kinderen. Wat waren er weer veel mooie 

surprises te bewonderen.  

 

Bezoek Sinterklaas  
Vol verwachting stonden heel veel kinderen op het plein te wachten. Zou de goede Sint wel komen? 

Na enkele liedjes te hebben gezongen, kwam uiteindelijk Sinterklaas met vier Pieten in een boot aan 

bij “ de Twingel ”. Bedankt Sinterklaas en Pieten voor jullie bezoek, de kinderen hebben weer 

genoten! Het Sinterklaasfeest was erg gezellig! Ouderraad bedankt voor jullie hulp en lekkere 

traktatie. 

Sinterklaasfoto’s  
Op 5 december zijn er foto’s gemaakt van het Sinterklaasfeest. Er wordt aan gewerkt op welke 

manier u deze foto’s kunt bekijken. 

 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school:   
 

In groep 1b: Féline van Veldhuizen 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen 

je een fijne en een plezierige schooltijd toe!  

 

Kerstdiner 
donderdag 21 december 

van 17.30 tot 19.00 uur  

 

kinderen om 17.30 uur op school  

 

om 19.00 uur weer ophalen  
 

Ouders iets te vroeg? Op het plein verzorgt de 

OR een warm drankje met wat lekkers! 

21 dec. 
 

26 dec. 
 

23 dec 

t/m 7 jan. 

 

8 jan. 

 

 

10 jan. 

 

16 jan. 

 

 

Verjaardag juf Joke G. 

 

Verjaardag juf Romy 

 

Kerstvakantie 
 
 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar. 

 

Verjaardag Juf Susan 

 

Verjaardag Juf Mandy  

 

 

Volgende 

oudpapieractie 
16 januari 2018 
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Kinderpostzegelactie 

De opbrengst van de kinderpostzegelactie op de Storkschool is  € 4056,51  De kinderen worden 

namens de organisatie van harte bedankt! 

 

Studiemiddag  
Op 15 januari hebben de leerkrachten ’s middags een studiemiddag. Dit is de tweede van in totaal 

drie studiemiddagen, waarbij we ons richten op het betrekken van leerlingen bij hun eigen 

leerproces. Zo willen we ze o.a. betrekken bij het stellen van (leer)doelen en bij het maken van 

keuzes in bijvoorbeeld de weektaak. Dit vraagt niet alleen iets van de leerlingen, maar ook van de 

leerkrachten: waar geef je de ruimte en waar neem je de regie? Een boeiend traject dat direct aansluit 

bij onze missie: Wortels en Vleugels voor ieder kind.   

 

Vervanging  
Ook wij krijgen een steeds groter probleem om vervanging te vinden wanneer een leerkracht 

ziek/afwezig is. Tot nu toe hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar dat is vooral 

te danken aan het grote verantwoordelijkheidsgevoel van de leerkrachten. De afgelopen weken heeft 

menig leerkracht met griep voor de klas gestaan of hebben duo-partners extra uren gedraaid om te 

voorkomen dat groepen opgesplitst of naar huis gestuurd moesten worden.   

Om niemand voor verrassingen te plaatsen is het goed om u te informeren over welke stappen er 

gezet worden wanneer een leerkracht ziek is en vervangen moet worden.  

Uitgangspunt: Bij voorkeur worden kinderen de eerste dag van ziekte niet naar huis gestuurd.  

1. De duo-partner wordt gevraagd in te vallen. Kan dat niet dan:  

2. Worden overige collega’s gevraagd in te vallen. Kan dat niet dan:  

3. Wordt extern vervanging gezocht via de invalpool. Geen resultaat, dan:  

4. Nemen directeur of IB de klas over (maximaal 1 dag). Daarna:  

5. Wordt de groep opgesplitst over andere groepen (maximaal 1 dag), en  

6. Krijgen ouders bericht dat de groep de volgende dag geen les heeft.  

7. De dagen erna (wanneer de afwezigheid aanhoudt) blijft telkens een andere groep thuis, zodat het 

niet telkens dezelfde kinderen zijn die geen onderwijs krijgen.  

Biebouder gezocht! 

We zijn op zoek naar een nieuwe biebouder, die ons wil helpen bij het uitlenen van de boeken op 

maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur.  

Graag aanmelden bij juf Carmen: c.haan@talentwesterveld.nl 
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Groep 8b op excursie naar ROVA (project kringloop en milieu)  
’s Ochtends vroeg om half negen gingen wij, de kinderen van groep 8b met de bus naar Rova. We 

gingen daar heen omdat het te maken had met ons project Milieu en Kringloop. Toen we daar 

aankwamen kregen we een uitleg van hoe het daar in zijn werk ging. De mevrouw had het over wat 

Rova allemaal doet, en over recyclen van glas plastic enz. Toen ze klaar was met vertellen gingen we 

een quiz doen. We kregen allemaal een apparaatje met a,b,c,d,e,f erop. Er waren 12 vragen en we 

moesten dus het antwoord in klikken en vervolgens ging de computer kijken wie de meeste 

antwoorden goed had. De winnaar kreeg een gouden vuilnisbakje de rest kreeg een normale. Toen 

gingen we weer terug naar school met de bus. Het was leuk en gezellig! Geschreven door Marten 

Hofstee 

 

Sportshirts en –broekjes 

Hebt u thuis nog een groen sportshirt met het logo van school liggen of een zwart sportbroekje? 

Beide zijn van het merk Erima. Graag inleveren bij juf Susan.   

 

Deco team 
Inmiddels is de school weer ontdaan van de Sintaankleding, zodat het Deco team de school sfeervol 

kon omtoveren naar Kerst! Het ziet er erg gezellig uit. Wat mooi gedaan! Deco team: Veel dank voor 

jullie inzet en tijd!    

 

 

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

 

 Vakantie activiteiten bij het bezoekerscentrum        
             

 

Het team van de Storkschool 

wenst iedereen fijne kerstdagen 

en een heel goed 2018! 
 

                                                                 


