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Talentdag dinsdag  
Op dinsdag 22 mei vindt de Talentdag plaats voor collega’s van de scholen uit Westerveld. Het 

thema is; ‘Waag de sprong”. Op deze dag is er geen school, de kinderen zijn vrij! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen   
   

We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.   
 

In groep 1: Ivan Sjabbens 

In groep 1/2a: Linn Dikkentman 

In groep 6b: Mats Dikkentman 
 

Allemaal van harte welkom op onze school. 

We wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe! 
 

Incassering ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor de 2e helft van het 

huidige schooljaar (2017-2018) wordt op 25 

mei geïncasseerd. 
 

Luizen/neten 
In geen van de groepen werden na de 

meivakantie luizen aangetroffen. Neten werden 

echter wel geconstateerd. Reden om alert te 

blijven, dus. 

 

21 mei 
 

22 mei 

 

 

 
 

23 mei 

 
 

24 mei (14.15 uur) 

 
 

28 t/m 31 mei 
 

4 juni 
 

13 juni 

 

Vrij i.v.m. Pinksteren 
  
Studiedag Stichting Talent 

Westerveld. Alle basisscholen 

van Stichting Talent zijn deze 

dag gesloten 
 

Schoolreis groep 5 en 6 naar 

Grolloo 
 

Voorinschrijving Avond-4-

daagse 
 

Avond-4-daagse 
 

Podiumplan groepen 3 en 4 
 

Schoolreis groepen 3 en 4 naar 

het Dolfinarium in Harderwijk 
 

 Volgende 

Oudpapieractie 
10 juli 2018 
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Architectuurprijs 
Het nieuwe schoolgebouw, De Twingel, is genomineerd voor 

de Drentse Architectuurprijs 2018. Naast de prijs van de 

vakjury is er ook een publieksprijs. De prijs gaat naar de 

genomineerde die de meeste stemmen weet te 

winnen. Hieronder de link. 
  

http://www.architectuurpuntdrenthe.nl/Drentse-ArchitectuurPrijs/Genomineerden-publieksprijs-
2018.html?cId=Inzendingen&rId=4 
 

Afscheid juf Ingrid en juf Lydie 
Om verschillende redenen zullen juf Ingrid en juf Lydie volgend schooljaar geen deel uitmaken van 

het schoolteam op de Storkschool. Juf Ingrid heeft al sinds een jaar, naast haar baan als leerkracht, 

ook nog een aanstelling als onderwijsadviseur bij Timpaan Onderwijs. Alles afwegende, maar met 

pijn in het hart heeft Ingrid besloten verder te gaan in deze adviserende tak van het onderwijs. Wij 

vinden dit uiteraard jammer, maar feliciteren haar ook van harte met deze mooie kans. Juf Lydie 

heeft besloten een jaar pauze te nemen, maar houdt de mogelijkheid open om na dat jaar terug te 

keren binnen Stichting Talent. In dit tussenjaar wil Lydie de ruimte en tijd nemen zich op andere 

zaken dan onderwijs te oriënteren. We wensen haar daarbij nu al een fijne tijd toe. 
 

Bibliotheekhulp gezocht!! 
Wie wil meehelpen bij de bieb op school? Elke maandagochtend en donderdagochtend is de bieb op 

school open. We zoeken ouders die een ochtend mee willen helpen. Dit hoeft niet elke week. 

U kunt u opgeven door een mail te sturen naar c.haan@talentwesterveld.nl . Alvast bedankt! 
 

Voorinschrijving Wandel-4-daagse 
In verband met de schoolreis van groep 5 en 6 (23 mei) is de voorinschrijving van de wandel-4-

daagse verschoven naar 24 mei. Meteen na schooltijd kunnen kinderen zich beneden in de hal 

inschrijven tegen betaling van € 3,50. De wandel-4-daagse wordt gehouden van 28-31 mei. Er kan 

gekozen worden om 5km of 10 km te lopen en de start is ieder avond tussen 18.00-18.30 uur bij ’t 

Hof van Dwingeloo. 
 

Joris Driehuis vertelt groep 5 over planten en bomen 
Als afsluiting van het project Planten gingen we op de fiets naar 

het bos om te leren over de standplaats van bomen en planten. 

Ook gingen we naar de heide. Daar zagen we dopheide, 

kraaiheide, struikheide, pootafdrukken van lammetjes en nog veel 

meer. Het was een heel leerzame ochtend. Het project planten is 

zo mooi afgesloten.  Dank je wel, Joris. 
 

Ateliers groep 3 en 4 afgerond 
Ook de tweede atelierronde in de groepen 3 en 4 zit er weer op. Kinderen 

hebben weer kunnen kiezen uit prachtige verschillende opdrachten die 

met veel enthousiasme door ouders werden aangeboden. Hiernaast een 

afbeelding van de door kinderen aangelegde moestuintjes. 
 

Ook dit zijn weer twee mooie voorbeelden van het inzetten van kennis en ervaring van onze ouders. 

Naast het betrekken van ouders bij de school zorgt dit ook voor boeiend en betekenisvol onderwijs. 

Samen kunnen we veel!!! (AE) 

http://www.architectuurpuntdrenthe.nl/Drentse-ArchitectuurPrijs/Genomineerden-publieksprijs-2018.html?cId=Inzendingen&rId=4
http://www.architectuurpuntdrenthe.nl/Drentse-ArchitectuurPrijs/Genomineerden-publieksprijs-2018.html?cId=Inzendingen&rId=4
mailto:c.haan@talentwesterveld.nl
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Schoolvoetbaltoernooi 
De jongens van groep 8 hebben meegedaan aan de regiofinale 

schoolvoetbal te Wolvega. Drie wedstrijden gingen nipt verloren, 

terwijl 2 wedstrijden ruim werden gewonnen. Hoewel het niveau 

duidelijk hoger lag dan in de eerste ronde in Diever, konden onze 

jongens in alle wedstrijden goed partij bieden. Met een positieve 

instelling en goed teamwork werd het een mooie sportieve dag met 

als resultaat een fraaie 4e plaats. 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie  22-10-2018  t/m  26-10-2018 

Kerstvakantie   24-12-2018  t/m  04-01-2019 

Voorjaarsvakantie  18-02-2019 t/m 22-01-2019 

Paas-/meivakantie  19-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaartweekend 30-05-2019 t/m 31-05-2019  

Pinksterweekend 10-06-2019   

Zomervakantie  15-07-2019 t/m 23-08-2019 

 

Studiedagen 

08-10-2018 (middag) Dwingeldermarkt 

13-05-2019 (middag) Dwingeldermarkt 

11-06-2019  Studiedag Stichting Talent (aansluitend aan Pinksterweekend) 

 

3 studiemiddagen kunnen nog extra worden ingepland. Met dit rooster voldoen we aan de wettelijke 

urennorm voor kinderen in het basisonderwijs. De medezeggenschapsraad heeft onlangs ingestemd 

met dit rooster. 

 

Een aantal vakanties wordt door de overheid vastgesteld. Daarbuiten mogen scholen hier vrij mee 

omgaan, als maar aan de urennorm voldaan wordt. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen 

scholen. (bijvoorbeeld één of twee weken meivakantie) 

 


