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Beste ouders, 

Na een periode van overspannenheid, heb ik het (moeilijke) besluit genomen, na bijna 35 jaar, niet 

meer terug te keren ‘voor de klas’. Door de huidige ontwikkelingen in het onderwijs kan ik, kort 

gezegd, niet meer ‘vanuit mijn hart’ werken. Na zo’n lange periode ‘juf’ te zijn geweest is het ook 

goed om me nu op iets nieuws te richten. 

Ik kijk terug op mooie jaren op de Storkschool met de kinderen, ouders en collega’s. Voor mij was 

het werken met kleuters een bron van plezier. Kinderen in de kleuterleeftijd zijn nog heel 

oorspronkelijk, nieuwsgierig en heel ontvankelijk voor de wereld om hen heen, met open blik, 

zonder oordeel. De kleutertijd is een periode waarin de kinderen een grote ontwikkeling doormaken 

die een basis legt voor later. Het werken met kinderen in deze specifieke leeftijd was voor mij dan 

ook altijd zeer boeiend en leerzaam. 

Hierbij wil ik u, als ouders van de kinderen die bij mij in de klas gezeten hebben, hartelijk danken 

voor het in mij gestelde vertrouwen en het fijne contact.  

Misschien tot ziens waar of wanneer ook en groet de kinderen van mij! Het ga jullie goed! 

Paula Smit (paulasmit@online.nl) 

 

Namens het team wil ik hier mijn waardering naar Paula uitspreken voor haar inzet op school en 

haar betrokkenheid bij kinderen en collega’s gedurende een flink aantal jaren. Dat Paula na 2 

jaar van afwezigheid afscheid neemt, doet ons allemaal verdriet. Een collega met zo’n groot hart 

voor kinderen zou voorgoed voor het onderwijs behouden moeten blijven. Iedere kleuter wens je 

een juf Paula toe. Paula verwoordt hierboven het hoe en waarom van deze beslissing. Mooi dat zij 

het eind van het één meteen ook als het begin van iets nieuws wil zien. We wensen haar, bij wat dit 

nieuws dan ook gaat inhouden, heel veel plezier. We blijven zeker contact houden. 

 

Albert Elken 

 

Nieuws Agenda 

Typediploma 
Bente Beek, Noor Eggink, Tessa Menger, 

Sam Boer, Cécile Bosman en Josje Drogt 

hebben hun typediploma gehaald door alle 

modules van TypeTopia succesvol af te 

ronden. Van harte gefeliciteerd, jullie gaan 

hier vast veel plezier van krijgen. 

 

      Volgende oudpapieractie 
           dinsdag 20 maart 
De opbrengst van de papieractie in 

januari: Ruim € 2100,-.  

 

Dank aan alle ouders, die, ondanks het 

slechte weer ruim 32 ton oudpapier 

opgehaald hebben. 

 

 

2/8/15 feb. 

 

 

6 feb. 

 

 

16 feb. 

 

 

20, 21, 22 feb. 

 

22 feb. 

 

 

20 maart 

 

Workshop groep 1/2  

 Het supergrote kleine huis 

 

Start intekenen contactdagen  

van 20 t/m 22 februari 

 

Voorstelling: Groepen 3/4/5 

Man met het stenen hart 

 

10-minuten gesprekken  

 

Voorstelling: Groepen 1 en 2 

 Klein Zwanenmeer 

 

KiVa-infromatieavond voor alle 

ouders. 

mailto:paulasmit@online.nl
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Decoteam  

“Hallo Winter”  is het thema waar het 

decoteam weer  geweldig leuke creaties 

mee gemaakt heeft in school.                                                                  

                              

 

Met dank aan het decoteam!  
 

 

14 februari volgende stakingsdag?! 
Helaas heeft de regering nog geen enkele stap gezet om verandering te brengen in de ongewenste 

situatie in het basisonderwijs. Daarom hebben de bonden opgeroepen tot een estafette-staking, te 

beginnen op 14 februari in Noord-Nederland. In ons team is de bereidheid groot om hier gehoor aan 

te geven. U kunt er dan ook vanuit gaan dat de deuren van onze school op die dag gesloten blijven. 

 

Door de hoge werkdruk en het (in relatie met andere vergelijkbare beroepen) lage salaris, kiezen 

steeds minder jonge mensen om naar de PABO te gaan en verlaten steeds meer mensen het onderwijs 

voor hun 30e jaar. Hierdoor ontstaat een te kort aan leerkrachten, wat nu al te merken is aan het 

beschikbare aantal invallers. Bij ziekte wordt het steeds moeilijker om de voortgang van de lessen te 

waarborgen. Het naar huis sturen van klassen hebben we nog kunnen voorkomen, maar komt wel 

steeds dichterbij. De afgelopen weken hebben we veel vervanging nodig gehad. Omdat collega’s zich 

dan bereid tonen extra te gaan werken, blijft het probleem een beetje verborgen. Dat dat vervolgens 

extra druk legt op collega’s spreekt voor zich. Ook het intern schuiven is uiteraard geen wenselijke 

oplossing. Per slot van rekening blijven andere werkzaamheden hierdoor liggen. 

Daarom hieronder een overzicht van de vervangingen die in de afgelopen maand hebben 

plaatsgevonden en op welke wijze deze tot stand zijn gekomen. 

 

Naam afwezige (ziekte of verlof) Naam vervangers  Wijze van oplossen 

Joke Eummelen (9 dagen) Anneke Duiven (6 dagen) reguliere vervanging 

 Lydie Bolhuis (3 dagen) extra werk 

Ingrid Heersink (6 dagen) Dorien Benning (6 dagen) reguliere vervanging 

Jacqueline de Vries (1 dag) Hennie Bruggink (tot de pauze) intern geregeld 

 Albert Elken (van pauze tot lunch) intern geregeld 

 Jenny Fledderus (‘s middags) extra werk 

Carmen Haan (1 dag) Evelien Bos (1 dag) reguliere vervanging 

Annie Gol (2 dagen) Simone Dekker (2 dagen) intern geregeld 

Anneke Kruidenier (1 dag) Dieni Pereboom (1 dag) extra werk 

Joke Germans (1 dag) Albert Elken (1 dag) intern geregeld 

Matthieu Boonstra (1 dag) Susan Groenewegen (1 dag) extra werk 

Jeanet Slomp (1 dag) Gretha Oenema (1 dag) extra werk 

Gretha Oenema (1 dag) Albert Elken (’s morgens) intern geregeld 

 Jeanet Slomp (’s middags) extra werk 

 

reguliere vervanging prima oplossing 

extra werk goede oplossing, maar risico op overbelasting 

intern geregeld ongewenste oplossing 
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20 maart KiVa-Kick-off voor kinderen en ouders 
Eén van de ontwikkelpunten op onze school dit jaar is het invoeren van KiVa, een methode voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Op een studiedag in oktober heeft het team zich verdiept in deze 

methodiek en de achterliggende uitgangspunten. Sindsdien wordt er in iedere groep wekelijks een 

KiVa-les gegeven en worden de ervaringen op teamvergaderingen gedeeld.  

 

Op 20 maart wordt er een grote KiVa-Kick-off-dag gehouden. Kinderen krijgen die dag een speciaal 

programma aangeboden, waarvan de kosten gedekt worden door de ouderraad. Vooral dankzij de 

oud-papierinkomsten is dit mogelijk. Op diezelfde avond willen we ook alle ouders uitnodigen voor 

een informatie-avond over KiVa. Ook hierover krijgt u nog nader bericht, maar noteert u de datum 

alvast. We hopen van ieder kind minstens één ouder te mogen begroeten op deze avond. 

 

Muziekjuf Marjolein neemt afscheid 
Woensdag 31 januari heeft muziekjuf Marjolein Hessels haar laatste muziekles bij ons op school 

gegeven. Marjolein heeft een baan gevonden in het basisonderwijs op een school in Zwolle. 

Natuurlijk feliciteren wij haar van harte met deze nieuwe uitdaging, maar tegelijkertijd vinden wij 

het ook jammer dat we onze fijne muziekjuf kwijtraken. Marjolein verzorgde de afgelopen jaren 

namens Scala de AMV-lessen in de groepen 3 en 4. Gelukkig is er de opvolging van Marjolein al 

geregeld, al kan dit niet per direct ingaan.  

 

Leesbevorderingsproject in groep 4 
Groep 4 is gestart met een leesbevorderingsproject, dat 4 weken zal duren. De kinderen hebben een 

brief van professor Staar ontvangen, met het verzoek om mee te werken aan zijn onderzoek om 

zoveel mogelijk kinderen te besmetten met de leeskoorts. De kinderen mogen een of meerdere 

boeken lezen. Na het lezen geven zij hun mening over het boek en maken de andere kinderen ook 

enthousiast voor hun boek. Bij ieder boek dat ze gaan lezen krijgen ze een leeskoortsthermometer. 

Elke keer na het lezen vullen ze een meterstand in en ze houden bij hoeveel bladzijden er per keer 

gelezen worden. We wensen de kinderen heel veel leesplezier. 

Kunstkriebels te lijf bij Scala 

Kom dansen, zingen, musiceren, acteren en creëren! Wie kunstkriebels heeft, is bij Scala Centrum 

voor de Kunsten in Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, De Wolden en Westerveld aan het juiste adres! 

Vanaf 5 februari kunnen kinderen, jongeren en volwassenen instromen in leuke cursussen en 

lessenseries om volop te dansen, zingen, musiceren, acteren of beeldende kunstwerken te creëren. 

Leer rappen, breakdancen of DJ-en, leer je favoriete instrument bespelen of zing de sterren van de 

hemel. Maak de mooiste kunstwerken, van bewegende sterrenstelsels tot prachtige schilderijen of 

stroom in bij theater of dans om nog voor de zomervakantie te schitteren in één van de grote 

eindvoorstellingen!  

Alle informatie over het aanbod, de lestijden, tarieven en aanmelden is te vinden op 

www.ontdekscala.nl onder het kopje “vanaf februari”.  

Intekenen 10-minutengesprekken 
Vanaf dinsdag 6 februari kunt u weer inschrijven voor de 10-minutengesprekken, die dit jaar 

gehouden worden op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari. De intekenformulieren 

liggen tot en met maandag 12 februari op de tafel in de entree van school. Het definitieve rooster 

ontvangt u uiterlijk op vrijdag 16 februari. Op deze dag krijgen de kinderen ook hun rapport mee. 

http://www.ontdekscala.nl/


                                                      

                           Nieuwsbrief  2018-2019 nr.10 
                                                                     

 

Jungle in de kleutergroepen 
Bij de kleuters op de 

zolder is een 'jungle 

hoek' ingericht, dit 

n.a.v. de Nationale 

voorleesdagen.  

 

 

 

 
De opening van de voorleesdagen in de kleutergroepen werd door de leerkrachten op een pakkende 

humoristische wijze verzorgd. Hieronder een kleine impressie. 

 

Groep 7b speelt: De Gouden Eeuw 

Groep 7b heeft het project de Gouden Eeuw afgesloten met een toneelstuk/musical waar alle ouders 

voor waren uitgenodigd. In een half uur tijd lieten de kinderen zien en horen wat ze de afgelopen 

weken tijdens het project hadden opgestoken. Met het kiezen van deze presentatievorm leren 

kinderen niet alleen op toneel te staan, maar leren ze vooral ook om samen te werken in een mooi 

proces op weg naar het hoogtepunt: de uitvoering. Dat dit gelukt is bleek wel uit het applaus dat ze 

na afloop in ontvangst mochten nemen. 

      

 

Sleutels gevonden:  
 

Met regelmaat worden er sleutels op het plein gevonden. Op dit moment 

hebben we de sleutels op de afbeelding in de aanbieding. Denkt u uw 

sleutel hier te herkennen meld dat dan even op school. 
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Eerste atelierronde afgesloten 
De eerste atelierronde in de groepen 3 t/m 8 zit er alweer op. In de eerste van drie weken werden de 

ateliers aan de kinderen gepresenteerd, waarna zij een eerste, tweede en derde voorkeur konden 

uitspreken. In de twee volgende weken werd met veel enthousiasme aan de workshops gewerkt. Op 

de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een impressie van deze atelierronde. Mooi om te zien 

dat er, naast ouders, ook ondernemers hebben deelgenomen. We zijn iedereen hier zeer erkentelijk 

voor. De kinderen konden dit keer kiezen uit de volgende ateliers: 

 

Groep 6 t/m 8: 

Nestkastjes maken bij Schilderwerken De Kruyf 

Sneeuwpoppen en hartjes maken met Mode Atelier Roelie 

EHBO met Vondeling Preventie-Service V.O.F. 

Nostalgische keuken en knieperties bakken met ouderen in Verzorgingshuis De Weyert 

Beginselen van de journalistiek met Alanda de Boer 

Poppenfiguurtjes maken van dennenappels met Natasja van Zomeren 

Toneelspel met Rob van der Ree. 

Mozaïek maken met Manon Begeer 

Creatief met Natuur met Elles Zoer 
 

Groep 3 t/m 5: 

Dromenvangers maken met Antoinette de Neef 

Sport en Spel met Jan Veldhuizen 

Bezoek aan de boerderij met Dorien Benning 

Bibberbeestjes maken met Tammo Jan Dijkema en Roelien Bonkes 

Houtbewerken met Evelien Bosman en Monique  

Weefwerk met spijkerbord met Ruth Hulshoff en Marjan Mekers 

Workshop muziek met Marjolein Hessels 
 

In het voorjaar willen we de tweede ronde houden. De kinderen vinden het geweldig om keuze te 

hebben in een breed aanbod. Wij zetten graag uw talenten in. Belangstelling om energie van kinderen 

te krijgen? Laat het ons weten. Meld het bij de leerkracht of stuur een mail naar 

storkschool@talentwesterveld.nl o.v.v. ateliers. 

Prikbord   

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

- Er heerst krentenbaard meer info GGD. https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-

kind/krentenbaard/  

 

- Bericht van IJsclub Dwingeloo: Leden van de ijsclub Dwingeloo kunnen op zaterdag 17 februari 

weer vrij schaatsen op de kunstijsbaan Kardinge in Groningen, tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Ledenkaart meenemen en op verzoek tonen. Het dragen van een muts en handschoenen is 

verplicht. 

 

mailto:storkschool@talentwesterveld.nl
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.storkschool.nl
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/krentenbaard/
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/krentenbaard/
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Ateliers in Beeld 


