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KiVa 
Met een spetterende kickoff op dinsdag 20 maart en een boeiende ouderavond een dag later, mag de 

Burg. W.A. Storkschool zich nu officieel KiVa-school noemen. 

KiVa is ontleend aan het Finse programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling en betekent “een 

fijne plek”. Kinderen op KiVa-scholen worden dan ook vanaf het begin meegenomen in het proces 

om een bijdrage te leveren om de school tot een fijne plek voor iedereen te maken. KiVa wordt 

ondersteund door de Rijks Universiteit Groningen. Door jaarlijks het welbevinden van kinderen op 

KiVa-scholen te monitoren, wordt het programma verder doorontwikkeld en krijgen leerkrachten 

zicht op de dynamiek in hun groep.  

Op de dag van de Kickoff zongen alle kinderen samen, in de hal van de school het KiVa-lied, dat 

door één van de leerkrachten was geschreven. Hiermee was meteen de basis gelegd voor een zeer 

gezellig en waardevol vervolg. In dit vervolg kregen de kinderen een programma van de “de 

Klankenkaravaan” aangeboden. In muziekworkshops van ongeveer drie kwartier maakte iedere 

groep kennis met muziek van een ander werelddeel. ’s Middags mondde dit uit in een voorstelling 

waar iedereen mocht laten zien wat ze die ochtend hadden geleerd. Het werd een kleurrijke en 

muzikale happening, waar alle kinderen veel plezier aan beleefden.  

De avond erna werden ouders door KiVa-begeleider Freek Veldhausz op inspirerende wijze 

meegenomen in de bedoelingen en werkwijzen van een KiVa-school en het belang van 

samenwerking tussen ouders en school om die gewenste fijne plek voor iedereen te kunnen 

realiseren.  

KiVa gaat dus vooral om een positieve benadering, waarin het geven en ontvangen van 

complimenten een wezenlijke plaats inneemt.  Na afloop van de KiVa- avond werd de aanwezige 

ouders gevraagd een compliment voor het schoolteam op een post-it te schrijven en deze op bij het 

weggaan op de deur te plakken. Hieronder enkele van de hartverwarmende complimenten. 

trots  mooi team   samen sterk  dikke pluim      hartverwarmend gevoel van 

vertrouwen     warmte  energie goede sfeer goed gevoel luisterend oor      warm nest

 de kinderen worden echt gezien  enthousiast en vrolijk team. 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.   
   

In groep 1: Janoah Boomgaardt 

                    Sven Rosink 

                    Dylano Hunneman 
   

Allemaal van harte welkom op onze school. 

We wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe! 
 

Volgende Oudpapieractie 

15 mei 2018 

(de actie van 17 juli is verschoven naar 10 juli) 
 

29-03 t/m 2-04 
 

4-04 
 

11-04 
 

5-04 
 

9-04 
 

16-04 
 

18-04 en 19-04 
 

20 april 

Paasvakantie 
 

Schoolvoetbal jongens gr.8 
 

Schoolvoetbal meisjes gr.8 
 

Verkeersexamen theorie gr. 7 
 

Verkeersexamen praktisch gr. 7 
 

Muiderslot groep 5 en 6 
 

Afname eindtoets groep 8  
 

Koningsspelen 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/X5fMo%2b9&id=FF3998E8739D17896CE1B01D64710D6843DAED08&thid=OIP._X5fMo-9VNaEBr5FkDROXQHaE7&q=fijne+paasdagen&simid=608006159701052895&selectedIndex=44
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Drents Verkeersveiligheidslabel voor Storkschool 
Wederom is ons certificaat voortgezet. Dit betekent dat de Storkschool opnieuw is beoordeeld en nog 

steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoet. Het Drents Verkeersveiligheidslabel 

(DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 

hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een 

verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij 

verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een 

school voldoen aan een aantal criteria, waarop iedere drie jaar wordt getoetst. 
 

De week van het geld in groep 7b (Globe theater Diever) 
Geschreven door Tessa en Geert  
Wij zijn donderdag 15 maart naar het globe theater in Diever geweest en daar hebben we 
een toneelstuk bekeken. Het toneelstuk ging over Jolijn en haar moeder is arm, dus is Jolijn 
ook arm. Jolijn werd op school gepest, omdat ze er als zwerver uit zag. Toen ze 12 was 
kreeg ze 1 euro zakgeld per week. Als haar vrienden haar ergens voor uitnodigden moest 
ze vaak nee zeggen. Maar op een dag ging ze toch mee naar de pizzeria van het geld wat 
ze had gespaard. Toen ze naar de middelbare school ging kon ze kiezen uit 2 tassen, één 
voor 30 euro die haar moeder betaalde of een voor 50 euro waarvan ze 20 euro zelf moest 
betalen. Uiteindelijk is ze toch maar voor de goedkope tas gegaan. Elke keer als Jolijn moest 
kiezen, ging er een toeter en dan moest je kiezen door blauw of geel omhoog te doen. De 
meeste stemmen telden. Het was er wel koud, maar we kregen lekkere warme dekentjes, 
dus het viel wel mee.  
 

Wandelen voor water 
Donderdag 22 maart hebben de leerlingen van de Burg. WA Storkschool en CBS de Fontein 

gewandeld voor water. Het was een zeer geslaagde dag. Er werd maar liefst door de kinderen voor 

€2000,- aan wandel/sponsorgeld opgehaald en de Lions Beilen vulde dit bedrag aan met 80%, een 

mooie €1600,- In totaal dus €3600,-  Deze keer gaat de opbrengst naar Ethiopië waar AMREF flying 

docters met het ingezamelde geld meer tappunten gaan aanleggen en meer voorlichting gaan geven 

op scholen over hygiëne. 

 
De cash quiz  
Geschreven door Jasper en Sam 
Roelina kwam bij ons in de groep om met ons een quiz te doen. 
We vonden het leuk en interessant omdat ze filmpjes liet zien en 
daarna kregen we vragen. Je leerde ook hoe je met een pinpas 
moet omgaan. Als je groepje won, kreeg je een bankbiljet als gum 
van €100,- Op het filmpje ging het over een groepje kinderen die 
een schoolkrant 2.0 wilden maken. Geen echte krant, maar een 
krant op een YouTube kanaal. Bradley, de vlogger hielp hiermee. De kinderen gingen 
klusjes doen om geld te verdienen. Samen verdienden ze veel geld met een talentenavond. 
Uiteindelijk hadden ze geld voor een camera, een lamp en voor spullen die je nog meer 
nodig hebt om te filmen. Groepje 5 had de quiz gewonnen. Wij kregen allemaal nog een 
spaarpotje.  
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Muiderslot 
Op maandag 16 april gaan de groepen 5 en 6 naar het Muiderslot. We hebben het project 

Middeleeuwen gehad en daarom hebben we besloten om het Muiderslot te gaan bezoeken. Verdere 

info volgt nog via mail of klasbord. We hebben er zin in! 

http://www.sixtblog.nl/wp-content/uploads/2013/09/DSC5093-Muiderslot-poster.jpg 
 
Van groep 5 theaterpret 
Ik vond het een leuke dag. We gingen eerst een liedje zingen. En toen gingen kinderen een 
verhaal over de Middeleeuwen vertellen en toen gingen kinderen een quiz vertellen. Dat 
waren Marwa Annelein Jelle Sven en toen waren we klaar. Toen mocht groep 8. Ik vond de 
meisjes met de boeken leuk en ik vond the voice kids ook leuk. 
Groetjes Marwa 
 
Theaterpret was heel leuk. Ik mocht een verhaal voorlezen. En we hadden een quiz. En we 
gingen een toneelstuk doen over ridder Martijn en ridder Koen. Mijn verhaal ging over 
kastelen. Groep acht deed ook mee met theaterpret. Het leukste van groep 8 vond ik de quiz 
en de voice kids. Ik vond het heel leuk. 
Groetjes Elise 
 
Het theaterpret was erg leuk, want het ging over de Middeleeuwen. Er was een liedje over 
twee ridders en een koning. De koning was Pieter en de ridders Sem en Okke. De prinsessen 
waren Lieke B Emma Safaa Esmee Elyse en Lieke W. Er was ook een draak en die speelde 
Yonah. Er was een quiz en daarin speelde Marwa Jelle Sven en Annelein. Er waren 
verhalen van Bente Hilde Roald Nanthushan Elise en Olivier. Kylan en Ravi gingen 
vertellen waarover het ging, 
Groetjes Emma 
 
Ik vond theaterpret heel leuk. Bij ons toneelstuk vond ik de verhalen heel mooi en bij die 
van groep 8 vond ik de moppentrommel het leukst en voice kids. Ik was een prinses, ik vond 
het heel leuk maar de andere prinsessen gingen wel duwen als we naar achteren gingen. 
Maar voor de rest was het heel leuk en Oscar de goochelaar vond ik ook leuk.  
Groetjes Lieke Wever 

 

 

Het Houten Huis in de Klas 
Groep 5 heeft een prachtige boom in de klas. Niet zomaar een boom...maar 

een kunst en cultuurboom. Elke dag hangen er kaartjes in de boom waar 

opdrachten op staan. Zo hebben de kinderen de boom al versierd, theater 

gespeeld en een portfoliomap gemaakt. Dit project is van Het Houten Huis 

in de Klas. Verbeelding en creativiteit spelen een belangrijke rol in dit 

project. Wij hebben de lenteboom en dat betekent dat het project gestart is 

op 21 maart en weer eindigt op 21 juni. De kinderen zijn erg enthousiast!  

 

 

http://www.sixtblog.nl/wp-content/uploads/2013/09/DSC5093-Muiderslot-poster.jpg
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Een impressie van de KiVa kickoff dag 

 


