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21 maart KiVa-informatieavond ouders 
Op deze avond willen we alle ouders uitnodigen voor een informatie-avond over KiVa. U krijgt nog 

nader bericht, maar noteert u de datum alvast. We hopen van ieder kind minstens één ouder te mogen 

begroeten op deze avond. 
 

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!’ 

De KiVa-aanpak werkt! 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. 
(bron: www.kivaschool.nl)  

 

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij en te informeren over de wijze waarop wij het 

pedagogisch klimaat op school en het welbevinden van kinderen verder willen versterken. We hopen 

dan ook op een hoge opkomst.  

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.   
   

In groep 1:  Siem Zoer               
   

Siem, van harte welkom op onze school. We 

wensen je een fijne en een plezierige schooltijd 

toe!   
 

Typediploma gehaald!!! 
Sem Daniel, Marin van Triest en Bo van den 

Heuvel hebben het typediploma gehaald. Van 

harte gefeliciteerd.  

 

 

24 feb. t/m 4 

maart 
 

5 maart 
 

7 maart 

 

 

21 maart 

 

Voorjaarsvakantie 
 

 

Luizencontrole 
 

Workshop groep 1 en 2 

oude media 
 

KiVa-informatieavond voor alle 

ouders. 
 

  Volgende oudpapieractie 
           dinsdag 20 maart 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
http://www.kivaschool.nl/
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Decoteam     
Ook in school heeft het decoteam aan de 

Olympische Winterspelen gedacht. Het is altijd 

weer leuk om van bezoekers van de school te horen 

hoe sfeervol de binnenkomst wordt ervaren.                     

 

 Luizen-alarm 

Na de voorjaarsvakantie wordt er door de luizenbrigade weer op luizen gecontroleerd. Ondertussen 

vragen wij ook aan de ouders alert te zijn, want bij meerdere kinderen in verschillende groepen zijn 

ze waargenomen. Van de betreffende kinderen zijn  de ouders inmiddels op de hoogte gesteld en 

worden er reeds maatregelen genomen.  

 

Het leesproject bij groep 4. 

Groep 4 heeft het leesbevorderingsproject afgerond. Zij hebben enkele weken heel veel gelezen uit 
het aanbod van de bibliotheek. De temperatuur op de 
leeskoortsthermometer steeg dan ook behoorlijk. Er waren 2 boeken die 
vooral voor de leeskoorts zorgden. Dat waren de boeken: Heksje Lily-
avontuur op het pony-eiland en Super Dolfje van Paul van Loon. Ook super 
juffie van Janneke Schotveld bezorgde veel kinderen rode wangen. De 
kinderen hebben enthousiast aan dit project gewerkt.  
 

Wijze van vervanging bij afwezigheid leerkrachten (van 1-2-2018 t/m 23-2 -2018) 

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

Carmen Haan (2 dagen) Gea Boers extra werk collega 

Wim Russchen (5 dagen) Susan Groenewegen extra werk collega 

 Henny Bruggink intern geregeld 

Evelien Bos (3 dagen) Annie Gol extra werk collega 

 Carmen Haan extra werk collega 

Romy Mulder (2 dagen) Annet Wonder intern geregeld 

 Dorien Benning reguliere vervanging 

 Anneke Duiven reguliere vervanging 

Gretha Tehubuijuluw (6 dagen) Jeanet Slomp extra werk collega 

Henny Bruggink (1/2 dag) Sonja Vredeveld extra werk collega 

Jeanet Slomp (1 dag) Gretha Tehubijuluw extra werk collega 

Matthieu Boonstra (1 dag) Susan Groenewegen extra werk collega 

 

reguliere vervanging prima oplossing 

extra werk goede oplossing, maar risico op overbelasting 

intern geregeld ongewenste oplossing 

 

Gevonden en verloren voorwerpen 
De stapel met gevonden en achtergelaten kledingstukken groeit weer gestaag. Mocht u iets missen, 

kijk dan eens in de zwarte bak bij de ingang van school. Mocht het daar niet liggen, dan is ook de 

sporthal nog zeer de moeite waard om een poging wagen. 
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Prikbord   

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

- Nieuwsbrief beweegcoaches Gemeente Westerveld 
 

- Vakantieactiviteiten Dwingelderveld 
 

- 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. 

 

Daarnaast organiseert de IJsclub zelf de volgende activiteit op 10 maart. 

 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.storkschool.nl

