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Laatste vrijdag vrij 
In verband met de vele activiteiten in de laatste week, waarin ook het afscheid van verschillende 

mensen centraal komt te staan, hebben we besloten om de kinderen de laatste vrijdag vrijaf te geven.  
 

Schoonmaakavond op 27 juni 
Wilt u op 27 juni helpen bij het extra schoonmaken van de algemene ruimtes in de school? Meldt u 

dan aan bij or.storkschool@talentwesterveld.nl. We beginnen om 19.00 uur en eindigen uiterlijk rond 

21.00 uur. Voor schoonmaakmiddelen en koffie/thee wordt gezorgd. Het is wel handig om zelf 

materialen als emmers, doekjes en trapjes mee te nemen. Vele handen maken licht werk! 

 

Inzet Werkdrukbudget 
In het afgelopen jaar hebben heel veel leerkrachten zich sterk gemaakt voor hogere salarissen en 

lagere werkdruk in het basisonderwijs. Aan beide aspecten is deels tegemoet gekomen. Aan de ene 

kant is het mooi dat er al daadwerkelijk iets zichtbaar is geworden, aan de andere kant geeft de 

overheid nog steeds het signaal af onvoldoende geld voor goed onderwijs over te hebben.  
 

De keuze voor de inzet van de gelden om de werkdruk terug te dringen lag bij de scholen. Dat 

betekent dat de schoolteams zelf kunnen aangeven hoe zij het geld willen inzetten om de werkdruk te 

verlagen. Het team van de Storkschool heeft de directie geadviseerd in te steken op: 

- Aanstellen van een conciërge voor 2 dagen per week 

- Aanstellen van een vakleerkracht gym voor 1 dag per week 

- Aanstellen van een onderwijsassistent voor tenminste 8 uur (liefst 16 uur) per week. 

 

We vinden het fijn te kunnen melden dat inmiddels aan alle drie punten invulling is gegeven. 

- Allard Wiechers wordt aangesteld voor twee dagen per week aangesteld als conciërge.  

- Dennis Blom wordt aangesteld op maandag als vakleerkracht gym. 

- Mandy Swarts krijgt een aanstelling van 8 per week als onderwijsassistent. 

 

 

 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school: 
 

In groep 1:   Evelien Bel 

In groep 2:   Doupa Ishimwe 

In groep 4b: Charlotte Bisschop 

In groep 5:   Daan Bisschop 
 

Van harte welkom op onze school. We 

wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe!  
 

 

Volgende Oudpapieractie 

                       10 juli 2018 

 

27 juni 
 

27 juni 
 

28 juni 
 

29 juni 
 

3 juli 
 

2,3 en 4 juli 

 
 

12 en 13 juli 
 

13 juli 
 

18 juli 

 

Schoonmaakavond  
 

Verjaardag juf Lydie 
 

Verjaardag juf Gretha 
 

Excursie groep 8 naar Astron 
 

Groepsfoto groep 8 
 

Oudergesprekken 

Facultatief 
 

Musical groep 8 
 

Verjaardag juf Henny 
 

Pleinavond 
   

mailto:or.storkschool@talentwesterveld.nl
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Valentine de Ruyter stelt zich voor 
 

Beste ouders en liefhebbers van de Storkschool, 

 

Sinds eind mei weet ik dat ik in het komende schooljaar het team van uw school mag komen 

versterken. Een mooie kans die ik graag met twee handen aangrijp.  

 

De tijd vliegt, ik ben in mijn hoofd zo ongeveer 28 jaar en getrouwd met Dolf. We hebben bij elkaar 

opgeteld drie jongens waarvan de jongste nog thuis woont. Het zou zomaar eens kunnen dat hij op 

kamers gaat, binnenkort... ik zal niet teveel over hem schrijven in dit stuk, maar ik verzeker u, hij is 

ook een zeer leuke jongen. Aanvankelijk ben ik opgeleid als leerkracht. Ik hou van het fenomeen 

school in verschillende facetten, van kinderen, van de sfeer, de kleur, de geur, de lessen, de 

leerkrachten en de ouders. Later heb ik doorgeleerd voor directeur en heb ik verschillende cursussen 

en trainingen gevolgd omdat het gewoon zo leuk is om te leren en om daarbij andere beroepsgenoten 

te ontmoeten. Waar mijn liefde voor onderwijs begon? Misschien wel bij juffrouw Ineke, de 

allereerste juf waarbij ik in Sint Michielsgestel in de klas kwam... zo'n 44 jaar geleden. In mijn 

herinneringen was het in mijn jeugd altijd mooi weer. 

 

Ik ben geboren in Vlijmen, Noord-Brabant. We verhuisden vanwege het werk van mijn vader naar 

Drenthe en zo kwam ik in de mooiste leefomgeving van Nederland terecht. In Emmen heb ik aan de 

Hogeschool Drenthe mijn Pabo getuigschrift behaald. Ik studeerde af met een malle stelling over 

rolbevestiging in het onderwijs en een film over de overstap naar de brugklas en heb aanvankelijk 

hier en daar wat ingevallen. Daarna heb ik een periode in Westerbork gewerkt als leerkracht in 

verschillende groepen. Inmiddels ben ik dertien jaar op De Horst in de Wijk werkzaam, de laatste 

acht jaar als directeur. Hier neem ik als de zomervakantie begint afscheid, het is tijd om een deurtje 

verder te gaan.   

 

Dolf en ik wonen met veel plezier in Westerbork. Vanuit de achtertuin kijken we over de landerijen 

richting Zwiggelte. We houden ervan een boom op te zetten over van alles waarover we ons verbazen 

en druk maken. Over wie het best autorijdt, over de zin en onzin van social media, over het weer (en 

dan vooral ook over de weerman of -vrouw) en over wat we vanavond zullen eten en wie er dan mag 

aanschuiven. Ik ben altijd te porren voor lekkere hapjes, een spannend levensverhaal, een wandeling 

over de hei, door het bos of langs het strand, voor theaterbezoek, een familieweekend, een fijn boek 

en een bezoek aan een interessante tentoonstelling. 

 

Ik kom u (en uw kind) binnenkort tegen, dan maak ik graag kennis en dan praten we verder,  

 

Groet en tot gauw, Valentine de Ruyter 

 

Schoolvolleybal 
Maar liefst 3 teams van onze school namen onlangs deel aan de nationale kampioenschappen 

volleybal in Houten. Hoewel de eerste prijs niet voor ons was weggelegd, gingen we toch met een 

keurige 3e, 5e en 7e plaats naar huis. En hiermee kunnen we terugkijken op een mooi toernooi en 

willen we de ouders van alle teams graag bedeanken voor de begeleiding. 

 

Krentenbaard 
 Er heerst krentenbaard op school. Bij dergelijke infectieziekten volgen wij het beleid van de GGD. 

Voor info over krentenbaard klik hier 

 

https://www.ggddrenthe.nl/fileadmin/files/ggd-drenthe/pdf/Infectieziekten/Deurbriefje_krentenbaard.pdf
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Welke groepen volgend jaar? 
Elk jaar krijgt een school formatie (arbeidsplaatsen) toegekend gebaseerd op het aantal leerlingen. 

Ook voor komend jaar betekent dit dat er in totaal met 11 groepen gewerkt kan worden. Op voorstel 

van de directie heeft de MR onlangs ingestemd om met de volgende groepen te gaan werken: 

Groep Aantal leerlingen 

groep 1/2a 20 + 7 (instroom) 

groep 1/2b 20 + 7 (instroom) 

groep 1/2c 20 + 7 (instroom) 

groep 3 24 

groep 4b 24 

groep 4/5a 8 + 8 

groep 5b 25 

groep 6 25 

groep 7b 25 

groep 7/8a 24 

Groep 8b 24 
 

Streetwise  
Afgelopen donderdag waren de mensen van Streetwise bij ons op school om een verkeerseducatie-

dag te verzorgen voor alle groepen. Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan 

met het drukke verkeer. De professionele instructeurs hadden alles prima voor elkaar, het was 

praktisch, maar ook leuk en leerzaam. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk zo 

veel mogelijk nagebootst. 
 

De vier onderdelen waren: 

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 

oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van 

een auto en het juiste gebruik van 

een veiligheidgordel. 

 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: 

Gevaarherkenning, 

fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 
 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk 

gaat? Klik dan op onderstaande link en 

bekijk het filmpje op de site. 

http://www.anwb.nl/streetwise  

 

We hebben er samen met de kinderen een 

leerzame maar vooral gezellige dag van 

gemaakt!! 
 

 

 

 

Op 6 juli willen we bekend maken welke kinderen in 

welke groepen geplaatst zijn. Deze indeling is aan de 

leerkrachten. Zij doen dit op basis van de volgende 

overwegingen: 

- Sociale aspecten 

- Verdeling jongens/meisjes 

- Evenredige verdeling onderwijsbehoeften. 

(wat heeft ieder kind nodig) 

http://www.anwb.nl/streetwise
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Groep 7b naar NNO op Vrijdag ochtend 15 juni  
We gingen naar het Noord Nederlands Orkest in Meppel. Toen we binnen kwamen waren daar 

allemaal klassen. We gingen een voor een naar binnen, je moest bij je begeleider blijven. Vervolgens 

kwam het orkest het podium op, de lichten gingen langzaam uit en iedereen zat. Het orkest begon te 

spelen. De wereld band speelde ook mee, die ondertussen ook een beetje grappig\raar deden. Die 

mannen waren met z’n vijven. 3 daarvan zaten in het orkest, de andere 2 deden dat ze schoonmakers 

waren. Op een gegeven moment gingen ze ook mee spelen/muziek spelen. Ze gingen vechten met 

bezems en toen kwam er opeens een filmpje over star wars [star mars ] Vervolgens gingen ze de 

dirigent storen. Er gingen ook kinderen proberen  op de viool  te spelen. Eén van de vijf was hun 

dirigent. Daarna gingen ze weer van het podium en gingen ze klappen zingen en dansen. Daarna 

gingen ze zelf een soort van vechten. Toen zaten ze in het verband en gingen ze muziek spelen en 

moesten ze elkaar helpen. Toen gingen ze al het verband weer af doen en echt muziek spelen. Daarna 

gingen ze nog een keer met zijn allen spelen, en toen was het afgelopen. Toen gingen we uit de zaal 

en weer richting school. 

    Bo en Geert 

 

Decoteam  
Een zomerse sfeer in school! Het decoteam heeft weer een prachtige zomerse sfeer in school gecreëerd!  

Complimenten en dank aan het deco-team!! 

 

  

 

Groep 8 bezoekt Astron 
Op 29 juni gaat groep 8b een bezoek brengen aan Astron en aan de oude radiotelescoop. Dit uitstapje 

maakt deel uit van het project communicatie. Onder begeleiding van de ouders Tammo Jan Dijkema 

en André Gunst, worden de kinderen rondgeleid in deze wereldwijd toonaangevende organisatie in 

Dwingeloo. Het belooft een interessante ochtend te worden. 

 

 


