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KiVa-kickoff met klankenkaravaan 
Dinsdag 20 maart staat geheel in het teken van de KiVa Kick-off. Na de opening op het schoolplein 

ziet het programma er als volgt uit: 

- Iedere groep krijgt een workshop van drie kwartier van De Klankenkaravaan, waarin zij hun 

eigen onderdeel van de voorstelling voorbereiden. Klik hier voor meer info over de 

Klankenkaravaan 

- Vanaf 13.15 – 14.15 uur: alle groepen spelen hun onderdeel voor de andere kinderen en zo 

zetten we samen een voorstelling neer. 

- De ouderraad heeft twee professionele 

poffertjeskramen ingehuurd en zorgt hiermee voor 

eten en drinken tussen de middag 

- Wie als ouder de voorstelling wil bijwonen, is 

van harte welkom in de kleine sporthal van 13.00-

14.15 uur. 

- De kinderen kunnen om 14.15 uur bij de sporthal 

afgehaald worden. (Mogelijk wordt het een 

kwartiertje later) 
 

21 maart KiVa-informatieavond ouders 
Op deze avond organiseren we de informatie-avond over KiVa. Ongeveer 50 ouders hebben 

aangegeven deze avond te zullen bijwonen en dat betekent dat we het gewoon op school kunnen 

houden. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur inloop met koffie. 
 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.   
   

In groep 1:  Jorn Smit 
   

Jorn, van harte welkom op onze school. We 

wensen je een fijne en een plezierige schooltijd 

toe! 

 

Geslaagd 

Bente Eggink heeft haar Typediploma gehaald. 

Super gedaan, Bente, en natuurlijk 

gefeliciteerd. 

 

Oudpapieractie 
               dinsdag 20 maart 
 

Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 uur 

goed verpakt langs de kant van de weg staat! 

 

 

20 maart 
 

21 maart 

 
 

21 maart 
 

22 maart 
 

24 maart 
 

27 maart 
 

28 maart 
 

29 maart 

 

 
 

29 maart t/m 2 

april 

 

KiVa-kickoff 
 

Workshop groep 1 en 2 

oude media 
 

KiVa-informatieavond  
 

Wandelen voor water 
 

SDA: Palmpaasoptocht 
 

Verjaardag meester Wessel  
   

Grote Rekendag  
 

Pasen eiertikken 

graag uw kind 2 hardgekookte 

eieren mee naar school geven 
 

Paasvakantie 
 

https://klankenkaravaan.nl/Scholen/voorstelling%20in%201%20dag/wereld-s-feest.html
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Gevonden en verloren voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen is nog steeds goed gevuld. Kijk dan nog even in de zwarte bak 

bij de ingang van school. Binnenkort worden de bak geleegd en naar een goed doel gebracht. 

 

Huiswerk: samenspel kind, ouders, school 

- Huiswerk op de basisschool is goed om bij het kind een goede leerhouding tot ontwikkeling 

te brengen, maar 

- Niet te veel, want een kind moet tijd overhouden om te spelen 

Deze twee uitgangspunten hanteren wij om een goede balans te vinden in de hoeveelheid huiswerk 

die wij meegeven, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen. 

Vanaf groep 4 worden de dicteewoordjes meegegeven. In hogere groepen wordt dit uitgebreid met 

bijvoorbeeld topografie, een spreekbeurt voorbereiden of een werkstuk maken. Ouders worden 

hierover geïnformeerd door de leerkracht. Voor structureel huiswerk, zoals de dicteewoorden en 

topografie, gebeurt dat aan het begin van het jaar. Voor meer incidentele opdrachten wordt hier via 

klasbord of mail gecommuniceerd.  
 

We willen bij de kinderen zoveel mogelijk het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid 

ontwikkelen, maar het spreekt ook voor zich dat zij daar ouders en leerkrachten bij nodig hebben.  

Waar leerkrachten verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de eindcontrole op het huiswerk, ligt er 

voor ouders een taak op het toezicht houden en betrokkenheid tonen. Mochten er vragen leven over 

het huiswerk, aarzel dan niet deze te stellen aan de leerkracht van uw kind.  

Tot slot: In groep 4 hebben de kinderen iedere twee weken een dictee. Vanaf groep 5 is dit 

wekelijks.  

 

Afscheid juf Paula 
Op 16 februari hebben we als collega’s in een ongedwongen sfeer afscheid 

genomen van juf Paula. Om het luchtig te houden hebben we dit 

gecombineerd met een personeelsavond. Als locatie werd de Bospub 

gekozen. Naast veel hilariteit om de gegeven antwoorden en soms ook om 

de gestelde vragen, was er natuurlijk ook het officiële moment van 

afscheid. Na een persoonlijk woordje eindigde Paula met het voorlezen 

van 2 kleine verhaaltjes van Simon Carmiggelt, waarbij de door haar zo 

geliefde kleuter centraal stond.  Namens het team en de ouderraad werd 

haar een prachtig bronzen beeld overhandigd, gemaakt door Wessel Bezemer. Het beeld laat een 

groepje kinderen zien dat hun juf uitzwaait en heeft dan ook de titel “uitgezwaaid” meegekregen. 

 

Vrije inloop vanaf 8.20 uur 
Kinderen kunnen ’s morgens de keuze maken of ze op het plein willen blijven totdat de bel gaat of 

dat ze eerder naar binnen gaan, de zogenaamde vrije inloop. Rondom de vrije inloop gelden de 

volgende regels: 

- Kinderen gaan niet eerder dan 8.20 uur naar binnen 

- Wie naar binnen gaat, blijft binnen en gaat met een taak bezig. (lezen, spel, weektaak) 
 

We merken dat steeds meer kinderen vroeg op school komen. Het is natuurlijk fijn dat ze graag naar 

school willen, maar vanaf 8.20 uur zijn ze welkom in school. Ook aan ouders die hun kind in de 

kleutergroep brengen vragen we dit niet eerder te doen dan 8.20 uur. 
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Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie werd er door de luizenbrigade weer op luizen gecontroleerd. Helaas zijn we 

er nog niet van af. De ouders van de betreffende kinderen zijn door de leerkrachten op de hoogte 

gesteld. De luizenmoeders blijven alert, u ook?? 
 

Oud papieractie 
Aanstaande dinsdag (20 maart) is onze volgende oudpapieractie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd: 

 

Fam. Hofstee, Fam. Hoonstra, Fam. Huisman, Fam. De Jong, Fam. Jonker 

Fam. Klaassen, Fam. Kleingeld, Fam. Kloosterman, Fam. V/d Koogh, 

Fam. v/d Kooij, Fam. Koops (Sem), Fam. Kruijer, Fam. Kuiper, Fam. Leunge, Fam. Veldhuis, Fam. 

v/d Heuvel, Fam. Koops (Annelein), Fam. Versluis. 

Reserves: Fam. Vliek, Fam. Vos (Stan) 

 

Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die als reserve op 

de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken dat op de website van de school staat onder het 

kopje oud papier (tabblad MR/OR). Lukt dat niet dan graag even contact opnemen met Inez Bezemer 

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

Wandelen voor water 
Donderdag 22 maart wandelen de Burg. WA Storkschool en CBS de Fontein voor water. De 

bedoeling is dat onze leerlingen 6 kilometer gaan lopen met 6 liter water op de rug. Zij zoeken voor 

deze uitdaging sponsoren . Zo halen de kinderen geld op. De opbrengst gaat deze keer naar Ethiopië 

waar AMREF flying docters met het ingezamelde geld meer tappunten gaan aanleggen en meer 

voorlichting gaan geven op scholen over hygiëne. Landelijk is de dag op 21 maart maar door wat 

krapte in de agenda's hebben wij het een dagje verzet. We vertrekken rond 09.00 uur vanaf school 

nadat burgemeester Jager ons bemoedigend heeft toegesproken. Als u mee wilt lopen bent u van 

harte uitgenodigd.  

 

 

Kangoeroe wedstrijd 
Donderdag 15 maart zullen 17 leerlingen variërend van de groepen 3 t/m 8 meedoen met de Kangoeroe 

wedstrijd. Een wereldwijde wiskunde uitdaging. Het leek ons leuk om dit eens een keer uit te gaan 

proberen met een aantal van onze goede rekenaars. Zie info: www.w4kangoeroe.nl   

  

http://www.w4kangoeroe.nl/
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Sport- en cultuurkamp 2018 
In de zomervakantie van 2018 wordt van 20 tot en met 24 augustus weer het sport- en cultuurkamp 

georganiseerd. Ook dit jaar wordt het kamp gezamenlijk georganiseerd door de buurtsportcoaches 

van de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden en de jongerenwerkers van Welzijn de 

Wolden. Het sport- en cultuurkamp wordt georganiseerd voor basisschoolkinderen van groep drie tot 

en met acht uit deze gemeenten die om verschillende redenen zelf niet op vakantie kunnen. De 

inschrijving voor het kamp start op 12 maart 2018. (info prikbord website Storkschool) 
 

Haantje op een stokje    
Op zaterdagochtend  24 maart  organiseert SDA de palmpaasoptocht. SDA Dwingeloo hoopt weer 

heel veel kinderen met hele mooie haantjes op een stokje te zien bij de jaarlijkse Palmpaasoptocht. 

De start is bij het voormalig gemeentehuis Brink 1 om 10.30 uur richting De Weijert. 

Muziekvereniging UDI zorgt voor de muzikale omlijsting. De kinderen 

worden in het verzorgingstehuis getrakteerd op iets lekkers.  
 

Paasactiviteiten 
Op donderdag 2 april houden we de jaarlijkse eiertikwedstrijden. Dan 

brandt de strijd om het eiertikkampioenschap weer los. Wilt u uw kind op 

die dag twee hardgekookte eieren meegeven naar school?   

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

- Op paasmaandag 2 april organiseert de Holtinger Schaapskudde in Havelte weer het 

Kraomschudden cq lammetjesdag. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn ouders, opa’s en oma’s en uiteraard 

alle kinderen van harte welkom. Deze activiteit is speciaal voor kinderen.  
 

- Sport- en cultuurkamp 

      In de zomervakantie van 2018 wordt van 20 tot en met 24 augustus weer het sport- en cultuurkamp 

      georganiseerd. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.storkschool.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ppgm0k8P794hmM&tbnid=_kVwjjGNYh7cWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-twee-eieren-image16735781&ei=aBtFU72zAsrB0gWyvoC4BQ&bvm=bv.

