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Nieuws Agenda 

MCD-run  
Zondag 7 oktober. Kinderen kunnen 

zich op 28 september, tussen 14.00 – 

15.00 uur inschrijven op school. 

(kosten € 2,-)  

 

Krentenbaard 
Er heerst krentenbaard op onze 

school. Wees alert i.v.m. het 

besmettingsgevaar. 

 

            
Start woensdag 3 oktober om 8.30 

uur. U bent van harte welkom op het 

plein bij de start van de kinderboeken 

week! 

  

4 okt. 

 

7 okt. 
 

8 okt. 

 

 

 

8 okt. 

 

 

17 okt. 

 

22 t/m 26 okt. 

 

 

Verjaardag juf Dieni   

 

MCD-run  

 

Dwingeldermarkt 

Leerlingen 12.00 uur vrij  

 

 

Studiemiddag  

  

 

Kijkochtend 

 

Herfstvakantie  

 

 

Volgende oudpapieractie  

              16 oktober 

Kinderpostzegels   
Vanaf woensdag 26 september gaat de jaarlijkse kinderpostzegelactie weer van start. Groep 7 

en 8 gaan ook dit jaar weer van deur tot deur. Kinderen komen langs met de nieuwste 

kinderpostzegels, kaarten en andere producten. Jaarlijks financiert 

Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen in Nederland en 

het buitenland. Betaling van de Kinderpostzegels gaat via acceptgiro 

of eenmalige machtiging, er wordt niet contact afgerekend aan de 

deur. Het thema van 2018 is 'Een goed thuis voor alle kinderen’. 

 

Vriendschap 
Op woensdag 3 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het 

thema van de Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap! 

Kinderboeken over vriendschap staan centraal. De 

Kinderboekenweek  loopt van woensdag 3 oktober tot en met 

zondag 14 oktober 2018.    

De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, 

bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi 

Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij!  

Zie website: nieuws van de Bieb 
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Afscheid juf Susan 
Beste ouders, verzorgers en vooral kinderen van de Burg. W.A. Storkschool.  

Tja, tijd om afscheid te nemen van de Stork. De school waarmee ik intens vergroeid ben. 

Waarom? Ach ja, die nieuwe uitdaging… jezelf herijken, jezelf weer eens oriënteren. 

Allemaal goede redenen.  

Natuurlijk is de twijfel de afgelopen 4 weken flink toegeslagen. Vroeg ik me voortdurend af 

of ik er wel goed aan ging doen… Pff...,toch ga ik het doen. Ik ga naar Stad en Esch Meppel 

VSO vertrekken waar ik inmiddels de afgelopen weken ook mijn vuurdoop wel heb gehad. 

Nu is het wel zo dat mijn uren aldaar enigszins flexibel zijn en ik ook voor de Stichting als 

invaller beschikbaar zal blijven.  

Wellicht komen we elkaar in die hoedanigheid nog wel tegen en anders vast in het dorp.  

Bedankt allemaal voor alles!  

Juf Susan Groenewegen 

 

KiVa 
In de maand oktober wordt de KiVa monitor weer ingevuld door de leerlingen van groep 3 

t/m 8. De monitor geeft ons inzicht in de sociale samenhang in de groep. We zullen de 

resultaten van deze afname vergelijken met de vorige en hieruit onze conclusies trekken. We 

nemen deze bevindingen mee in ons  handelen. 

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben een brief ontvangen van de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG). In deze brief kunt u aangeven of u toestemming geeft om de gegevens van 

de monitor te laten gebruiken door onderzoekers van de RUG. 

 

Inloop en afscheid  
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. De leerkrachten 

merken de laatste dagen dat met name in de onderbouw ouders wat lang blijven. Wilt u de klas 

om 8.30 verlaten?  

  

Plusklas Stichting Talent Westerveld 
Met de invoering van passend onderwijs heeft ook het passend onderwijs aan (hoog)begaafde 

kinderen meer aandacht gekregen. Zo ook bij Stichting Talent Westerveld! De stichting heeft 

vorig schooljaar het initiatief genomen om boven-schoolse plusklassen op te zetten. Dit wil 

zeggen dat alle scholen binnen Stichting Talent Westerveld kinderen kunnen aanmelden voor 

de plusklassen. Deze aanmelding geschiedt door de IB’ers van de scholen, in samenspraak 

met de meer- en hoogbegaafdheidcoördinatoren, de leerkrachten en de ouders. 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met twee plusklassen voor de kinderen van groep 5/6 

en twee voor de kinderen van groep 7/8. De aangemelde kinderen  bezoeken één ochtend in 

de week een plusklas. Deze is gevestigd in een lokaal in obs De Hoekstee in Vledder. De 

groepen worden begeleid door juf José Meijer.  
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De plusklas is bedoeld voor “slimme” kinderen die meer willen of meer nodig hebben. Méér 

plezier, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken en leren en méér uitdaging.  

De Plusklas is een aanvulling op wat er op school gebeurt. De kinderen van de plusklassen 

kunnen meer aan dan het reguliere onderwijsaanbod hen vaak biedt. De kinderen beschikken 

veelal over een onderzoekende houding en een creatief denkvermogen. In een plusklas 

kunnen deze kinderen leren op een manier die bij hen past. Ook ontmoeten ze ‘peers’, 

ontwikkelingsgelijken aan wie ze zich kunnen spiegelen.  
 

In De Plusklas wordt er aandacht besteed aan verschillende soorten denkvaardigheden en het 

toepassen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de ‘mindset’, filosoferen, het leren-leren, het 

creatief denken en natuurlijk ook aan cognitief uitdagende opdrachten. Per periode werken we 

aan een thema. Aan de uitvoering van deze thema’s worden duidelijke eisen gesteld. 

Daarnaast stellen de kinderen ook eigen doelen waarmee ze aan de slag gaan.  

Ons doel is om deze kinderen zo uit te dagen dat ze het plezier in school behouden en hen 

medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen groei (mindset)!  

Wilt u meer informatie over de plusklas? Neem dan gerust contact op met José Meijer 

j.meijer@talentwesterveld.nl  

  

Nationale Sportweek Westerveld  
Van 15 tot en met 29 september houden totaal 10 sportclubs uit Westerveld open trainingen of 

verzorgen sportclinics, met als doel sporten en bewegen te promoten voor sportclubs. Een 

perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen bij een 

sportclub en samen sportplezier te beleven. Jeugd én volwassenen kunnen hieraan gratis 

meedoen! Voor de exacte dagen, tijden, sporten en locaties zie de Facebook-pagina van de 

Beweegcoaches Westerveld, of ga naar 

www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek<http://www.gemeentewesterveld.nl/national

esportweek>. 

 

Survivalcursus Root In Nature (3 oktober-7 november) 
Wegens grote belangstelling bied Roots In Nature een tweede survivalcursus aan in het 

najaar. Lijkt het je leuk om mee te doen? Je leert onder andere hoe je vuur moet maken met 

alleen maar een vonk van een magnesium stick. Ook leer je hoe je een echte waterdichte hut 

moet maken met takken en bladeren. Verder behandelen we eetbare planten en een stukje 

eerste hulp bij ongelukken. Als je de cursus veilig en goed afrond krijg je, je eigen mes mee 

naar huis. Bij twijfel wordt er eerst met je ouders overlegt. De cursus loopt van 3 oktober tot 

en met 7 november op de woensdag middag vanaf 14.00 uur. In de herfstvakantie ben je vrij. 

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op: http://www.rootsinnature.nl 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

mailto:j.meijer@talentwesterveld.nl
http://www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek%3Chttp:/www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek
http://www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek%3Chttp:/www.gemeentewesterveld.nl/nationalesportweek
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Op de maandagochtend, om de 2 weken, is Melissa 

Jansma, schoolmaatschappelijk werker , op school 

aanwezig. Het School Maatschappelijk Werk (SMW) 

biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 

tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het 

oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen 

van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in 

overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen, 

als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen 

met de schoolmaatschappelijk werker.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u 

toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. Veel voorkomende thema’s zijn 

weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en onzekerheid.  

De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde 

omgeving te bieden waar er gewerkt wordt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak 

is de begeleiding kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar 

ook ouders kunnen hier terecht met opvoedingsvragen.   

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf 

januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente Westerveld. Zonder toestemming verstrekt 

het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd 

het recht om uw eigen gegevens in te zien.    

Aanwezigheid SMW: 

Eén keer per twee weken op de maandagochtend. U kunt  

binnenlopen, bellen of mailen: Melissa Jansma: 

Telefoon: 06-22 43 63 72  E-mail: m.jansma@welzijnmw.nl  

 

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand 

van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  

 

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

gaan) 
 

-MCD run zondag 7 oktober zie flyer 

-Nieuws van de Bieb 

 
 

Aanwezigheid: 

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl
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