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Herhaalde oproep: 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! 
 

Ontdekhoek 
Donderdag 17 mei is groep 4 naar de Ontdekhoek in Zwolle geweest. Dit is een grote werkplaats 

waar de kinderen zelf proefjes mochten doen, zoals: van aardappelen chips maken, zeilboot bouwen, 

munt vormen, heerlijk geurend zeepje maken en nog veel meer. De kinderen hebben zich uitstekend 

vermaakt. 
 

Reacties van kinderen op het bezoek aan de Ontdekhoek 

Leuk was de ontdekhoek. Het zeepje en chips maken vond ik het leukste. (Esmeé) 
 

We hebben vandaag leuk gespeeld in de Ontdekhoek. Je kon chips maken en nog veel meer dingen. Ik 

heb vandaag gedaan: doolhof, dijken (met stenen water tegenhouden), bootje maken, zeepje en munt 

maken. En dit mocht je meenemen. (Bo) 
 

Bij de Ontdekhoek zijn heeeeel veel dingen. Het is bij een hele grote school. En toen ging ik met mijn 

groepje zeep maken en toen was het klaar. Toen nog een bootje maken en ik zette hem in het water. 

(Mick) 
 

Het was een studentenschool in Zwolle. Het was leuk. We gingen chips bakken, munten en dijken 

maken. (Berend) 

 

Schoonmaakavond 
Eén keer per jaar vragen we ouders om ons een avond te helpen met het extra schoonmaken van de 

algemene ruimtes in de school. (gangen, lockers, bibliotheek etc.) Dit jaar is deze avond gepland op 

27 juni van 19.00 – 21.00 uur. Noteert u de datum vast? In de volgende nieuwsbrief volgt meer 

informatie. Eventuele hulp bij de extra grote schoonmaak in de lokalen wordt desgewenst door de 

leerkrachten zelf geregeld. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school: 
  

In groep 5: Ilze de Vries 

In groep 7: Tess de Vries 

In groep 1: Maud Vos 
  

Van harte welkom op onze school. We 

wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe!  
 

Typediploma  
Lara Wessels uit groep 7a heeft haar 

typediploma gehaald. TOP gedaan en 

gefeliciteerd! 

 

4 juni 

 

13 juni 

 
 

16 juni  
 

21 juni  

 
 

22 juni 

 

Podiumplan groepen 3 en 4 

 

Schoolreis groepen 3 en 4 naar  

Avonturenpark Hellendoorn 
 

Verjaardag Albert Elken 
 

Streetwise voor alle groepen 

(verkeerseducatie-dag) 
 

Schoolreis groep 1 en 2 naar het 

scoutingsterrein Paasbergen. 

 

  Volgende 

Oudpapieractie 

10 juli 2018 
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Schoolreisje groep 5 en 6 Grolloo 
Eindelijk was het zover, 23 mei hadden de groepen 5 en 

6 schoolreisje. We gingen met de bus naar Grolloo en 

daar kwamen we aan bij het klim en Avonturenpark Joy 

time. Het was geweldig weer. De kinderen hebben 

genoten van kanovaren, klimmen, vlotten bouwen en de 

hindernisbaan. Enkele reacties :" Het was de mooiste 

schoolreis". " Ik dacht dat we alleen gingen klimmen, 

maar we hebben zoveel meer gedaan". "Het kanovaren 

was het allerleukste om te doen". De foto's komen te 

zijner tijd. Begeleiding, heel erg bedankt voor jullie hulp!  

 

Onderzoek wijst uit: KiVa effectief tegen pesten 
Uit recent onderzoek dat gedaan is door een aantal universiteiten en het Trimbos-instituut dat KiVa 

één van de methoden is die aantoonbaar effectief zijn om het pestgedrag op scholen terug te dringen. 

Dat lang niet alle methodieken zo effectief zijn blijkt eveneens uit het onderzoek. Informatie over het 

onderzoek en de resultaten daarvan zijn te vinden via deze 

https://www.uu.nl/onderzoek/watwerkttegenpesten  

 

Naar aanleiding van het onderzoek ontvingen wij onderstaand bericht van KiVa. 

 

We zijn trots bij KiVa! KiVa is namelijk (opnieuw) effectief bevonden tegen pesten. Gisteren is 

het eindrapport van het onderzoek ‘Wat Werkt Tegen Pesten’ gepresenteerd. Het doel van het 

onderzoek was om de effectiviteit van enkele veelbelovende anti-pestprogramma’s te 

onderzoeken. 

We willen jullie, de KiVa-scholen, vanuit KiVa ontzettend bedanken. We doen het namelijk niet 

alleen. Het delen van jullie ervaringen zorgt ervoor dat wij ons voortdurend kunnen door 

ontwikkelen. We maken er echt samen een fijne school van! We hebben op onze website een 

reactie geschreven op het onderzoek ‘Wat Werkt Tegen Pesten’. In deze reactie vatten wij de 

opzet en de uitkomsten van het onderzoek samen, geven we inzicht in de effectiviteit van KiVa en 

sluiten we af met een aantal suggesties. www.kivaschool.nl  

 

Teams Storkschool succesvol op schoolvolleybaltoernooi 
Maar liefst 8 teams van onze school hadden zich via de voorronde geplaatst voor de regio-

kampioenschappen van het door de Nevobo georganiseerde schoolvolleybal. Deze regio-

kampioenschappen werden op woensdag 30 mei in Assen gespeeld. Alle team hebben met veel 

plezier hun wedstrijden gespeeld en ook deze middag viel er succes te melden voor diverse 

Storkschoolteams. Maar liefst 3 teams hebben zich geplaatst voor de landelijke finale, welke op 16 

juni in Houten wordt gehouden. We wensen hen nu allemaal alvast allemaal veel succes toe. De  

begeleiders van alle teams willen we hartelijk bedanken voor hun inzet. 

https://www.uu.nl/onderzoek/watwerkttegenpesten
http://www.kivaschool.nl/

