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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen bij ons op school:  
 

In groep 1/2a: Daan Dolsma 

                         Jackie Smit 

                         Hidde Zijlstra 
 

In groep 1/2b: Indali van der Kooij 

                         Bob Doorten 

                         Jonne ter Bork 

                         Tibbe de Groot 

                         Roos Bakker 
 

In groep 1/2c: Jordi Haveman 

                         Rens Heythekker 

                         Frederique van       

                         Wijngaarden 
 

In groep 5b: Guus van Gerven 
 

In groep 8b: Sam van Gerven 
 

Allemaal van harte welkom op 

school. We wensen jullie een hele 

fijne en een plezierige schooltijd 

toe! 

 

Typediploma 
Kees Fledderus heeft in de vakantie 

zijn typediploma gehaald. TOP 

gedaan en van harte gefeliciteerd! 

 

17 en 20 sept. 
 

15 t/m 29 sept. 
 

17,18,19 sept. 
 

24,25,26 sept. 
 

27 sept. 

 
 

18 sept. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Oudervertelavond 
 

Nationale Sportweek 
     

Schoolreis groep 7 
 

Schoolreis groep 8 
 

Studiemiddag  

Kinderen zijn om 12 uur vrij 
 

Oudpapieractie  

Lijst ouders zie bijlage 

(De jaarplanning wordt apart 

verzonden) 

 

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!  
 

Oudpapieractie   

Dinsdag 18 september  

Zorgt u ervoor dat het papier om 

18.00 uur langs de kant van de weg 

staat?  
 

Start schooljaar 
Het schooljaar 2018-2019 is gestart. Wat fijn om iedereen weer te zien! We hopen dat u kunt 

terugkijken op een goede zomer. Dit schooljaar gaan we verder met de KiVa werkwijze, we 

hebben daar vorig schooljaar een begin mee gemaakt. Daarnaast gaan we onder andere 

werken aan leesbevordering en boekpromotie, het onderdeel taal/lezen heeft onze bijzondere 

aandacht. We hebben ons ingeschreven voor deelname aan het EU schoolfruitprogramma en 

hopen erop ingeloot te worden. Dit schooljaar gaan we als team een begin maken aan het 

nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023, waarbij we gebruik maken van de 

uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan van stichting Talent. We wensen u een goed 

schooljaar en mocht er iets zijn: onze deur staat voor u open! 

 

mailto:c.haan@talentwesterveld.nl
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Inloop vanaf 8.20 uur 
Sinds vorig jaar kennen we de zogenaamde vrije inloop. Kinderen kunnen er vanaf 8.20 uur 

voor kiezen om naar binnen te gaan. Wie naar binnen gaat, blijft vervolgens ook binnen en 

gaat in de klas iets voor zichzelf doen, bijvoorbeeld stil lezen. Ook bij de kleutergroepen geldt 

dezelfde tijd. Vanaf 8.20 uur bent u van harte welkom om uw kind in de klas te brengen. 

 

Praktijkgids 
De gezinsoudsten hebben de praktijkgids meegekregen. In deze gids vindt u alle praktische 

informatie (voor zover nu al bekend) van het nieuwe schooljaar. Helaas hebben we een foutje 

laten zitten. De eerste studiemiddag is, anders dan vermeld, gepland op donderdagmiddag 27 

september a.s.  

Nieuwe uitdaging 

Misschien heeft u er al iets over gehoord. Vanaf 1 oktober aanstaande verandert er iets in de 

formatie in de bovenbouw. Susan Groenewegen gaat dit schooljaar werken bij de VSO 

afdeling van Stad&Esch in Meppel. Wim Russchen gaat  twee dagen per week werken op het 

Zone College (voorheen de Groene Welle) in Zwolle waar hij Natuur, Bos, Recreatie en water 

gaat doceren. We nemen afscheid van Susan, Wim blijft drie dagen aan onze school 

verbonden. We zijn inmiddels druk met de brainstorm naar een goede vervanging. We zullen 

de ouders van betrokken groepen hiervan op de hoogte houden. 

Ontruiming 

Woensdagochtend 12 september hebben we met alle kinderen en medewerkers van De 

Twingel een ontruiming geoefend. Het brandalarm ging af en zo’n 4,5 minuut later stonden 

alle kinderen en medewerkers op een veilige plaats. We zullen deze ontruiming evalueren en 

de bevindingen gebruiken om ons ontruimingsplan verder te verfijnen. 

Schoolmelk 
Inmiddels wordt ook de schoolmelk geleverd en genieten een behoorlijk aantal kinderen van 

een heerlijk pakje koude halfvolle melk. Iedere maandag wordt de melk voor die week 

geleverd. Aanmelden voor schoolmelk kan nog steeds via www.schoolmelk.nl . 

Hoofdluis/neten 
Na iedere vakantieperiode worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door een 

werkgroep van ouders. Na de controle van deze week weten we dat we een luisvrije school 

zijn, in geen van de groepen is hoofdluis aangetroffen. Neten werden echter wel 

geconstateerd. Reden om alert te blijven dus!  
 

Oproep hulp gevraagd Luisbrigade 
We kunnen versterking gebruiken bij de uitvoering van de hoofdluiscontrole. Kunt u tijd 

vrijmaken om te helpen? Geef uw naam door aan Mirjam Mooij, moeder van Daniel uit groep 

7 en Zara uit groep 5.  

 

Schoolreizen van groep 7 en 8  
Groep 7 gaat van 17 t/m 19 september en groep 8 van 24 t/m 26 september naar Borger. Ze 

http://www.schoolmelk.nl/
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verblijven daar in Groepsaccommodatie de Lentehof. Verdere informatie wordt door de 

leerkrachten verzorgd. 
 

Oudervertelavond  

Op maandag 17 en donderdag 20 september organiseren we de oudervertelavond. Ouders 

kennen hun eigen kind meestal het best. Zij kunnen dan ook een goede bron zijn om 

informatie over het kind te krijgen. Een oudervertelavond is dan eigenlijk ook een omgekeerd 

10-minutengesprek; niet de ouders worden geïnformeerd door de leerkrachten, maar de 

leerkrachten door de ouders.  
 

U kunt zich nog intekenen voor de oudervertelavond. In de hal liggen de intekenlijsten. Het 

gesprek vindt plaats aan de hand van een vragenlijst die ouders vooraf hebben ingevuld en 

hebben meegenomen naar het gesprek. Deze vragenlijst dient als hulpmiddel bij het gesprek 

en bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

o Globale indruk  

o Welbevinden  

o Schoolzaken  

o Betrokkenheid  

o Ruimte voor opmerkingen  
 

De vragenlijst wordt aan de mensen die hebben ingetekend meegegeven.  

Belangrijk om te weten:  

- Deelname aan de oudervertelavond is niet verplicht; de keuze is aan de ouders.  

- Ouders die hier wel gebruik van willen maken, kunnen hiervoor intekenen. De lijsten 

hangen van maandag t/m donderdag in de hal.   

- De leerkracht maakt een rooster en stuurt dit rooster naar de deelnemende ouders. In 

onderling overleg kan er nog geruild worden.  

- Het gesprek duurt 10 minuten.  

 

Oktobermaand kindermaand 
Oktobermaand Kindermaand wordt georganiseerd om kinderen, met hun (groot)ouders, gratis 

kennis te laten maken met kunst, cultuur en erfgoed in Drenthe in de maand oktober. Niet 

voor ieder kind is het vanzelfsprekend om musea of theaters te bezoeken en om deel te nemen 

aan culturele activiteiten. Dit jaar zijn wij gastschool voor de Burgemeestersactie. De 

burgemeester van Westerveld, de heer Rikus Jager komt op 19 september vertellen over 

Oktobermaand Kindermaand, hij zal het eerste Oktobermaand Kindermaand boekje uitdelen 

en hij zal samen met Bente Eggink quizmaster zijn bij een spel dat groep 8 die ochtend zal 

spelen in het speellokaal. Bente heeft daarnaast deze dag een speciale uitdaging, zij zal een 

dag kinderdirecteur zijn van de Maatschappij van Weldadigheid. Zij mag een dag meegaan 

met directeur Douwe Huizing. Hij is directeur van deze culturele instelling en Bente zal hem 

tips geven over hoe het museum nog aantrekkelijker kan worden gemaakt voor kinderen. Alle 

leerlingen krijgen op 19 september het speciale boekje mee met het aanbod op zaterdagen en 

zondagen in oktober. 

 

Start projecten 
In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen dit schooljaar 5 projecten aangeboden. In groep 4 

duren de projecten telkens 8 weken, in de groepen 5 t/m 8 telkens 5 weken. Er wordt met de 

http://www.lentehof.nl/
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volgende projecten gestart. Periode 1 

Groep 4:   Waar is het?   Groep 7: Afrika/Azië 

Groep 5: Nederland   Groep 8: Amerika   

Groep 6: Nederland   

             

Oudpapier ophalen  
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.  

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.  

  

Oud papieractie  
Dinsdag 18 september is de volgende oudpapieractie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd:  
 

Fam. Vos (Stan), Fam. Weits, Fam. Westerhof, Fam. Wever, Fam. Wiechers (Gijs), Fam. 

Wijnands, Fam. Willers, Fam. Zanting, Fam. Zijlstra 
 

Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even met iemand ruilen of iemand vragen die als 

reserve op de lijst staat. Hiervoor kunt u het rooster gebruiken dat op de website van de school 

staat onder het kopje oud papier (tabblad MR/OR). Lukt dat niet dan graag even contact 

opnemen met Inez Bezemer of Renate Venema, zodat we niet voor verassingen komen te 

staan.  

 

Nationale Sportweek van start in Westerveld 
Van zaterdag 15 september tot en met zaterdag 29 september vindt de Nationale Sportweek 

weer plaats in Westerveld. Verenigingen houden deze week letterlijk en figuurlijk open huis 

om zo hun sportclub op een positieve wijze onder de aandacht te brengen bij de kinderen en 

volwassenen. Kinderen en volwassenen kunnen op de door verenigingen doorgegeven dagen 

en tijden tijdens de Nationale Sportweek gratis meesporten, om hen zo op een laagdrempelige 

manier enthousiast te maken voor de sport.  

Promotie sporten en bewegen 
De Nationale Sportweek is een initiatief van het NOC*NSF met als doel sporten en bewegen 

te promoten. De Nationale Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen 

is. Deze sportieve week zorgt ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier kennis 

kunnen maken met sport. U kunt gratis deelnemen aan deze trainingen. Van te voren 
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aanmelden is niet nodig. Op de Facebookpagina van ‘Beweegcoaches Westerveld’ kunt u de 

dagen en de tijden van elke vereniging tijdens de Nationale Sportweek nog eens nalezen. 

Tevens wordt dit schema aan alle basisschoolkinderen via de scholen verstrekt. 

Westerveld in actie 
De Nationale Sportweek is onderdeel van Westerveld in actie!, de uitvoering van het 

programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor hebben de 

beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen opgericht. Doel van 

Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de 

gemeente Westerveld. 

Is het jeugdorkest van UDI iets voor jou? 
Kinderen vanaf groep 4 die graag samen muziek willen maken, kunnen zich nu aanmelden 

voor jUDIor 18-19. Dit initiatief van Muziekvereniging UDI en Scala heeft als doel een 

jeugdorkest te vormen in Dwingeloo. Op donderdag 4 oktober start de serie van 17 

muzieklessen door vakdocenten van Scala, Liesbeth Klok en Erik van der Weerd. De kinderen 

kunnen kiezen voor de koperblazersklas (trompet of waldhoorn) en de houtblazersklas 

(altsaxofoon of klarinet). Muziekvereniging UDI stelt de muziekinstrumenten beschikbaar. De 

lessen vinden plaats in De Twingel, aansluitend op de schooldag, van 14.30 tot 15.30 uur. Na 

vier weken spelen de klassen tijdens de lessen ook een half uur samen. In januari/februari 

worden de lessen afgesloten met een optreden. Het streven is dat er daarna een vervolg komt 

in de vorm van een jeugdorkest. Kosten voor deelname aan de 17 lessen: € 139,-. Meer 

informatie en aanmelden via de website van Scala, www.ontdekscala.nl.  
 

MCD run 
Op zondag 7 oktober wordt de MCD-run gehouden. Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt voor  

een Coopertestbaan in Dwingeloo.  

Kinderen kunnen zich op donderdag 4 oktober, 

tussen 14.00 –15.00 uur al inschrijven op 

school. (kosten € 2,-) De kinderen krijgen één 

dezer dagen een flyer mee met alle informatie 

over de MCD-run. We hopen dat er zoveel 

mogelijk kinderen meedoen en zo meehelpen het bewegen in en rondom Dwingeloo te 

stimuleren 

 

 

Prikbord  (meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan) 

 

- MCD run zondag 7 oktober zie flyer 

 

 

https://www.scalacentrumvoordekunsten.nl/aanbod.php?aanbod_id=825
https://www.scalacentrumvoordekunsten.nl/aanbod.php?aanbod_id=825
http://www.ontdekscala.nl/

