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Koningsspelen 
Op 20 april worden de Koningsspelen georganiseerd. We organiseren dat dit jaar samen met 

StadenESch Diever. Dit betekent dat onze sportdag  (traditioneel op de voorlaatste woensdag in mei) 

komt te vervallen. 

In de ochtend op de 20e worden de kinderen van groep 3 t/m 8 uitgedaagd om het beste uit zichzelf te 

halen op verschillende sport- en atletiekonderdelen. In de middag, groep 3 en 4 zijn dan vrij, kunnen 

de kinderen van groep 5 t/m 8 deelnemen aan een sportclinic naar keuze. Voor de begeleiding van de 

verschillende onderdelen tijdens de Koningsspelen, worden leerlingen van StadenEsch ingezet en 

zullen we ook nog wel de hulp van een aantal ouders kunnen gebruiken.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan deze ochtend de Koningsspelen vieren in de speeltuin in Lhee. 

Verder informatie hierover ontvangen ouders van de leerkrachten. 
 

 

Verkeersexamen groep 7 

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch en praktisch 

verkeersexamen gedaan onder begeleiding van vrijwilligers van VVN-

Westerveld. 

We zijn trots dat we kunnen melden dat alle kinderen zijn geslaagd voor hun 

Verkeersdiploma! Deelname aan het verkeersexamen is één van de activiteiten 

binnen onze certificering voor het Drents Verkeers Veiligheidslabel. (DVL) 

 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.   
   

In groep 1: Sven Rosink 

                                    

Sven van harte welkom op onze school. We 

wensen je een fijne en een plezierige schooltijd 

toe! 
 

Typediploma  
Guus Brandts en Marissa Schans hebben hun 

typediploma gehaald. Guus heeft zijn 

typediploma al in februari gehaald. 

Van harte gefeliciteerd! 
Jullie gaan hier vast veel plezier van krijgen.  
 

Volgende Oudpapieractie 

15 mei 2018 
(de actie van 17 juli is verschoven naar 10 juli) 

 

16-04 
 

18-04 en 19-04 
 

20 april 
 

24 april 

 
 

25 april 
 

25 april 

 
 

27 april 
 

27 april 
 

28 april t/m 6 mei 
 

4 mei 
 

7 mei 
 

14 mei 

 

Muiderslot groep 5 en 6 
 

Afname eindtoets groep 8  
 

Koningsspelen 
 

Voorstelling Globetheater 

Groep 7 en 8 
 

Theaterpret  groepen 1/2 en 6a 
 

Voorstelling Globetheater 

Groep 6 
  

Koningsdag 
 

Meester Wessel jarig 
 

Meivakantie 
 

Dodenherdenking 
 

Luizencontrole  
 

Vrij: studiedag en 

Dwingelermarkt 
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Theaterpret 
Theaterpret is een voorstelling gemaakt door kinderen onder leiding van de leerkrachten. Op  

het podium staan geeft kinderen de mogelijkheid om zichzelf beter te leren kennen en op een  

creatieve manier zich te leren uiten. Theater is een kunstvorm waarin kinderen kunnen leren  

zich te ontwikkelen. En daarom kan het ook heel educatief zijn in het leerproces van kinderen. 

Toneelspelen en presenteren is kinderen niet vreemd. We willen proberen allemaal dit jaar minimaal 

1 keer op het “podium” te staan. Keuze uit een breed repertoire variërend van: gedichten,  

muurkranten, een proefje, liedjes, een spreekbeurt, goochelen, dans, toneel etc. Afgelopen 

dinsdagmorgen vond Theaterpret plaats. Dit keer de beurt aan de leerlingen van groep 4 en 7/8a die 

een gevarieerde voorstelling, aan het voltallige publiek lieten zien. De volgende Theaterpret vindt 

plaats op woensdag 25 april en wordt verzorgd door de groepen 1/2 en 6b.  

 

Route 8 
Op school wordt de eindtoets  ROUTE 8 afgenomen. In de verplichte eindtoets kan uw kind laten zien 

wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. De leerkracht 

geeft het schooladvies, dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. 

Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van 

de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een 

schoolniveau. De toets wordt digitaal via internet afgenomen. Adaptief betekent dat de toets zich 

aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets 

en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, 

maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. 

Bij ons op school wordt de toets op 18 en 19 april afgenomen. 

 

Schoolvoetbal 
De afgelopen woensdagen stonden in het teken van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Diever. 

Op 4 april verdedigden de jongens, verdeeld over 2 elftallen, de eer van de Storkschool en zij deden 

dat glansrijk. Eén team wist de semi-finale te bereiken en wist uiteindelijk beslag te leggen op een 

keurige 4e plaats. Het andere team wist alle wedstrijden te winnen en ook de finale vormde geen 

probleem, zodat voor het tweede jaar 

achter elkaar de grootste beker mee 

naar Dwingeloo ging. Op 16 mei 

spelen zij de tweede ronde in 

Steenwijk. Dat wordt ongetwijfeld 

een stukje lastiger, maar we wensen 

ze alvast veel succes. 

Een week later was de beurt aan onze 

meiden. Ook zij speelden met grote 

inzet en wisten bijna alle wedstrijden 

in winst om te zetten. Slechts één 

poulewedstrijd ging met 0-1 

verloren, waardoor de finale net 

buiten bereik bleef. Uiteindelijk was 

een keurige derde plaats de beloning 

voor hun inzet en spelplezier. 
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De Twingeler Groentekraam   
Het Decoteam heeft de school in voorjaarssferen gebracht. In het 

ooievaarsnest zijn de eieren uitgekomen, overal in school staan jonge 

bloeiende plantjes en in de hal is een “echte” groentekraam te bewonderen. 

Naast het avondje inrichten is hiervoor in verschillende huiskamers duidelijk 

weer heel wat voorwerk verricht.  

 

Podiumplan 
Op woensdag 25 april brengen de groepen 6, 7 en 8 een bezoek aan het Globetheater in Diever. 

Geheel passend in de tijd van het jaar wordt de voorstelling “Brieven uit de Oorlog” gespeeld door 

Studio de Bakkerij. Ze gaan op de fiets. Het zou fijn zijn als er bij elke groep 1 of 2 ouders willen 

meefietsen. Een oproep hiervoor volgt via Klasbord door de betreffende leerkrachten. 

 

Ouderenquêtes 
Nu we al geruime tijd met het continurooster werken, willen we dit graag evalueren. 

Medezeggenschapsraad en schoolleiding trekken hierin samen op. Afgelopen weekend is daarom 

naar alle ouders een mail gestuurd met daarin een link naar een korte enquête via het ouderportaal. 

(wachtwoord dus nodig). Tot aanstaande zondag staat deze enquête open. De bevindingen zullen na 

uitwerking in hoofdlijnen met ouders gecommuniceerd worden. 

 

Zelfevaluatie is voor ons een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van de school te blijven 

monitoren. Jaarlijkse tevredenheidspeilingen onder leerlingen, personeel en ouders maken daar deel 

van uit. Vanaf maandag staat de peiling voor de ouders weer klaar. U ontvangt hiervoor weer een 

link en kunt ook deze enquête weer invullen via het ouderportaal. 

 

NB: doordat we in de evaluatievragenlijst van het continurooster open vragen wilden opnemen, kon 

dit niet gecombineerd worden met de tevredenheidspeiling, waardoor we u helaas moeten vragen om 

twee keer een enquête in te vullen. Desondanks hopen we op een grote respons. 

 
 

Prikbord  
 

 - Krentenbloesemtocht op zaterdag en zondag 21 en 22 april 

 -Avond-4-Daagse van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei. Kijk ook eens op site:    

   http://www.avondvierdaagse-dwingeloo.nl/  

- Voorinschrijving Avond-4-daagse. 

   Op woensdag 23 mei om 14.15 uur kan er op school al worden ingeschreven voor de  

   Avond-4-Daagse (€ 3,50) 

 

 

http://www.avondvierdaagse-dwingeloo.nl/

