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Nieuws Agenda 
           

Nieuwe leerlingen  
 

We verwelkomen de volgende 

nieuwe leerling bij ons op school:  
 

In groep 1/2c: Tessa Wolters 
 

Tessa, van harte welkom op 

school. We wensen je een hele 

fijne en een plezierige schooltijd 

toe!  
 

 

Inloop en afscheid kleuters 
Bij de kleutergroepen bent u van 

harte welkom om uw kind vanaf 8.20 

uur, maar uiterlijke om 8.30 uur in 

de klas te brengen. Vriendelijk 

verzoek aan ouders om de klas om 

8.30 uur te verlaten. 

  

16 oktober 

 

 

17 oktober 

 

 

17 oktober 

 

 

16 oktober 

 

 

 

 

 

 

3 t/m 14 

oktober 

 

 

 

23 oktober 

 

22 t/m 26 

oktober 

 

29 oktober 

 

Bezoek aan het Pasmanshuus 

groep 3 

 

Bezoek aan het Pasmanshuus 

groep 4b 

 

Kijkochtend 

 

Oudpapieractie  
Dinsdag 16 oktober  
Zorgt u ervoor dat het papier om 

18.00 uur langs de kant van de 

weg staat?  

 

 
 

 

     Thema Vriendschap 

 
Verjaardag juf Gea 

 

Herfstvakantie 

 

 

Controle hoofdluis 

 

Bericht van de ouderraad: nieuwe werkwijze oud papier inzamelen  
Op 18 september jl. is de inzameling van het oud papier volgens de nieuwe werkwijze in gang 

gezet; dit is goed verlopen. De Storkschool heeft € 1000,- opgehaald. Hier kunnen weer 

mooie dingen voor de kinderen van gedaan worden.Ouders en verzorgers die deze avond de 

handen uit de mouwen hebben gestoken: namens de OR hartelijk bedankt!! 

 

Zoals in de nieuwsbrief nummer 19 van vorig schooljaar al werd genoemd, is de inzameling 

van het oud papier aangepast. De inzamelpartijen Burg. W.A. Storkschool en de Missionaire 

Commissie Brugeskerk gaan samen aan de slag om elke maand zo veel mogelijk oud papier 

op te halen. 

Hierbij nogmaals een samenvatting van de nieuwe werkwijze: 

1. Er wordt daadwerkelijk samen ingezameld op doorgaans de derde dinsdag van de 

maand, vanaf 18.00 uur.  

2. Gestreefd wordt naar een verdeling van de opbrengsten van 50/50 zoals de gemeente 

voorschrijft, maar dan ook gebaseerd op een inzet met een 50/50-verdeling. 

3. Als één van beide partijen niet de benodigde menskracht kan leveren, vindt er achteraf 

een verrekening plaats. 
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Alle ouders leveren als vrijwilliger een bijdrage aan de inzameling. U heeft een rooster 

ontvangen (op papier en via mail) waarin staat wanneer u ingepland staat. Ook de spelregels 

voor een gestroomlijnde inzameling worden aangegeven. Aangezien we met veel ouders zijn, 

komt u maar 1x in de anderhalf jaar aan de beurt. Het vormt voor u een paar uur gezellige 

inspanning en het levert de school elke maand weer een mooi bedrag op waar uw kind(eren) 

profijt van heeft (hebben). Na afloop van het inzamelen is er voor u als vrijwilliger een 

consumptie beschikbaar in de kantine van de sporthal. Laten we er met elkaar voor zorgen dat 

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

 

Alvast dank voor uw medewerking, 

Ouderraad Storkschool        

                          

Oud papieractie  
Dinsdag 16 oktober is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd:  

fam. van Wijngaarden, fam, Adema, fam. Aljaroud, fam. Aniruddha, fam. Algra, fam. 

Amkreutz, fam. Boer (Jasper), fam van Barneveld. 

 

Helaas hebben we door afmeldingen de reserves (fam. v/d Meiden en de fam. Mekers) nu al 

moeten inzetten. Nogmaals ons verzoek: wanneer u niet kunt, graag zelf onderling ruilen. 

Heeft u vragen over de planning van de oud papieractie? U kunt hiervoor contact opnemen 

met Inez Bezemer of Renate Venema.  

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de oudpapieractie een succes blijft! Vele handen 

maken licht werk.Daar heeft ook uw kind veel plezier van! 

 

Aankondiging van de ouderraad: inloopavond 
Op dinsdagavond 6 november aanstaande staat de inloop voor ouders op de agenda. Van 

19.30 tot 20.00 kunt u binnenlopen op school en vragen stellen over het gevolgde beleid van 

de OR voor wat betreft schooljaar 2017-2018. Het jaarverslag van de OR over dit jaar zal 

binnenkort op de website van de Storkschool komen te staan. 
 

Kijkochtend 
Op woensdag 17 oktober kunt u van 8.15 tot 9.00 uur in de groep van uw kind het werk van 

uw kind inzien. Uw kind gaat met u mee om het te laten zien. N.B.: Deze ochtend is niet 

bedoeld om de ontwikkeling van het kind te bespreken.  

 

Veilig op de fiets van en naar school 
De dagen worden langzaam korter en het weer wordt grijs en donker. Hoe kun je deze dagen 

zo goed mogelijk opvallen op de fiets? Automobilisten 

moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. 

Anders staan ze niet op tijd stil als het nodig is.  

Een veilige fiets kan daarom niet zonder:  

 een goed werkend voor- en achterlicht.  

 reflectoren in de trappers. 

 een rode achter reflector. 
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 zijreflectie in de wielen. 

Opvallen kan ook met kleding: 

 Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. 

 Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste. 

 Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen. 

Groep 4 naar dierenarts 
Op woensdag 3 oktober zijn we met groep 4 naar de dierenarts geweest. Dit in 

verband met het project ‘Waar is het’. De kinderen weten nu hoe honden 

getrimd worden, hoe een operatietafel eruit ziet en hoe een röntgenfoto gemaakt 

wordt. Ook werden alle knuffels in het verband gezet. Bedankt allemaal voor 

deze leuke middag. 

 

Vrij schaatsen voor leden IJsclub Dwingeloo 
Namens IJsclub Dwingeloo worden alle leden van harte uitgenodigd om te komen schaatsen 

op de vrij-schaats-avonden op kunstijsbaan Kardinge in Groningen. De eerste vrij-schaats-

avond van het komende seizoen staat gepland op zaterdag 20 oktober a.s. van 16.30 tot 18.30 

uur. De volgende data zijn: zaterdag 29 december van 16.30-19.00 uur (deze avond is 

inclusief een toertocht en een medaille) en op 16 februari 2019 van 19.00-21.00 uur. De leden 

moeten hun lidmaatschapskaart tonen om binnen te komen. Er is een mogelijkheid om ter 

plekke schaatsen te huren. Het dragen van een muts en handschoenen is verplicht.  

 

Decoteam 
Het Decoteam is in school weer erg creatief bezig geweest met het thema “herfst”. Met dank aan 

de creatieve mensen van het Decoteam! 

 

Vakantie activiteiten in het Dwingelderveld 
Natuurmonumenten organiseert in de herfstvakantie verschillende activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld: 

 Vrijdag 19 en 26 oktober: gezinswandeling met de Nachtwachter van 19.00-21.00 uur 

 Maandag 22 en vrijdag 26 oktober: Herfst ontdektocht van 14.00-16.00 uur 

 Dinsdag 23 en woensdag 24 oktober: gezinshuifkartocht bos en hei van 11.00-13.00 

uur. 

 Dinsdag 23 oktober: OERRR Schapendag van 13.00-15.30 uur 

Meer informatie en aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld 

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22, 7963 RA Ruinen 
 

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

gaan) 

 

-Nieuws van de Bieb 
 

-Herfst bibliotheek op school 
 

-Vakantie activiteiten in het Dwingelderveld 

 

Aanwezigheid: 

http://www.natuurmonumenten.nl/bcdwingelderveld
mailto:m.jansma@welzijnmw.nl

