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Pleinavond 
Op de laatste woensdag van het schooljaar 18 juli, vindt de pleinavond plaats. We spelen  

“levend ganzenbord”. Ieder groepje moet zelf een dobbelsteen meenemen. 

Deze pleinavond staat in het kader van het afscheid van Fenna, Lydie, Ingrid en Albert. Speciaal 

voor onze directeur Albert staat er in de hal, gedurende de laatste week een (terug)-blik, waarin 

ouders en kinderen een briefje /kaartje kunnen doen. Gelieve het kaartje thuis te schrijven.  
 

De pleinavond is van 18.30 tot 20.00 uur. We hopen op een grote opkomst.  

Tot ziens op de pleinavond! 
 

Musical 
Volgende week donderdag en vrijdag speelt groep 8 “De nooit geschreven musical”. 

Donderdagochtend vanaf 10.00 uur wordt de generale repetitie voor de groepen 3 t/m 8 gehouden. 

De voorstellingen op de donderdag- en vrijdagavond beginnen om 19.30 uur. Ieder kind heeft 6 

vrijkaartjes gekregen voor verdeling onder familie en/of vrienden. De overige kaarten zijn in de vrije 

verkoop à € 3,00 en te verkrijgen op school bij juf Susan en Meester Matthieu. 
 

Groepsindeling 
De kinderen hebben vandaag, vrijdag 6 juli, de indeling van de groepen op papier meegekregen. Het 

indelen van kinderen over de groepen gebeurt. na zorgvuldige afstemming tussen de leerkrachten, 

waarbij rekening is gehouden met sociale factoren, de verdeling jongens/meisjes per groep en een 

evenredige verdeling van speciale onderwijsbehoeften over de verschillende groepen.  
 

Extra nieuwsbrief 
Vanwege de vele activiteiten in de laatste weken van het schooljaar, gaat er volgende week nog een 

keer een nieuwsbrief mee.  
 

Bosbad de Paasbergen organiseert volgende week zwem4daagse 
Vanwege het aanhoudende mooie weer organiseert Bosbad de Paasbergen volgende week al de 

Zwem4daagse. Meer informatie op het prikbord op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 

 

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school: 
 

In groep 1:   Rosan Hoogendoorn 

                     Yfke Hoekstra 

 

Van harte welkom op onze school. We 

wensen jullie een fijne en een plezierige 

schooltijd toe!  
 

Oudpapieractie 
 

dinsdag 10 juli 
 

 Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 uur 

goed verpakt langs de kant van de weg staat!  

  

 

12 en 13 juli 
 

13 juli 
 

18 juli 
 

20 juli 
 

22 juli t/m 2 

september 

 

Musical groep 8 
 

Verjaardag juf Henny 
 

Pleinavond 
   

Laatste vrijdag: leerlingen vrij 
 

Zomervakantie 
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Bericht van de ouderraad over aanpassingen oudpapier ophalen 

 

Beste ouders, 

 

Al sinds lange tijd halen de Burg. W.A. Storkschool en de Missionaire Commissie Brugeskerk om en 

om maandelijks oud papier op in de dorpskern Dwingeloo en de buitengebieden.  De opbrengsten 

van de inzamelacties van de Burg. W.A. Storkschool komen ten gunste van de leerlingen, denk aan 

schoolreizen en excursies die anders niet mogelijk zouden zijn.  

Ondanks alle inspanningen van de vrijwilligers van beide inzamelpartijen ervaart de gemeente dat 

er nog steeds te veel papier in de afvalcontainers zit. Daarom kiest de gemeente voor een ander 

beleid voor de inzameling van oud papier met een verdeling van de opbrengst tussen beide 

inzamelpartijen.  

Op basis van de huidige werkwijze is de ouderraad van de Burg. W.A. Storkschool het gesprek met 

de gemeente aangegaan. Met de wetenschap dat afvalinzameling, waar het oud papier ook 

toebehoort, een gemeentelijke verantwoordelijkheid is (en dus de gemeente kan bepalen) en met 

het belang voor ogen om de inkomsten uit oud papier voor school te behouden, zijn alle risico’s en 

kansen afgewogen.  

Binnen de kaders van de gemeente werd uiteindelijk een samenwerking tussen de beide 

inzamelpartijen bereikt en kwamen de partijen onderling het volgende overeen: 

- Er wordt daadwerkelijk samen ingezameld op doorgaans de derde dinsdag van de maand, vanaf 

18.00 uur.  

- Gestreefd wordt naar een verdeling 50/50 zoals de gemeente voorschrijft, maar dan ook 

gebaseerd op een inzet met een 50/50-verdeling. 

- Als één van beide partijen niet de benodigde menskracht kan leveren, vindt er achteraf een 

verrekening plaats. 

De volgende data wordt er ingezameld: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 

januari, 12 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni en 9 juli.  

Alle ouders leveren als vrijwilliger een bijdrage bij de inzameling. Laten we er met elkaar voor 

zorgen dat onze leerlingen ook de komende jaren leuke dingen kunnen doen van de opbrengsten 

van de oud papier inzameling. 

 

Hartelijke groet, 

Ouderraad Burg. W.A. Storkschool  
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Prikbord 

Zwem4daagse 2018      
 

Van 9 t/m 12 juli organiseert Bosbad de Paasbergen de jaarlijkse zwem4daagse (vrijdag 
uitloopdag). 4 dagen achter elkaar zwemmen deelnemers 500 of 1000 meter. 
Starten kan tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
 
Dit jaar hebben we een thema aan de zwem4daagse verbonden. We gaan in vier 
verschillende provincies zwemmen. 
We beginnen maandag in Friesland, dinsdag zwemmen we in Limburg, woensdag doen we Zeeland 
aan en donderdag sluiten we natuurlijk af in ons eigen Drenthe. 
 
De kosten bedragen 5,- Euro. Dit bedrag is inclusief ieder dag een consumptie uit de provincie 
waar we op die dag zwemmen. 
 
Inschrijven kan door je op te geven bij onze kassa of door een mail te sturen naar 
manager@zwembaddwingeloo.nl 
 
De organisatie van de zwem4daagse kan niet tot stand komen zonder de hulp van de vele 
vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers nodig bij de kassa, de kiosk en om te tellen. Vrijwilligers kunnen 
zich opgeven bij de kassa of door een mail te sturen naar manager@zwembaddwingeloo.nl   

 
 

Survivalcursus  
Lijkt het je leuk om echt te leren overleven in het bos net zoals ze dat 1000 jaar geleden deden? 

Lees dan snel verder!  

Mijn naam is Evan, hike en survival-expert van ‘Roots In Nature’. Na de zomervakantie organiseer 

ik voor alle basisschoolkinderen van groep 6 tot en met 8, survivalcursussen in de bossen dicht bij 

jouw school. Na het succesvol afronden van de cursus krijg je je eigen mes! In de vijfweekse cursus 

leer je omgaan met een mes, hoe maak je op een veilige manier vuur met slechts één grote vonk, 

hoe kun je droog slapen als je geen tent mee hebt en wat moet je eten als het bos geen supermarkt 

heeft? Op de website www.rootsinnature.nl/agenda staat alles wat je moet doen voor je 

aanmelding. Dat kan t/m 10 augustus. De eerste middag staat gepland op de eerste zaterdag na de 

schoolvakantie.  
 

mailto:manager@zwembaddwingeloo.nl
http://www.rootsinnature.nl/agenda
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