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Nieuws hoofdluiscontrole 
De kinderen werden na de herfstvakantie 

weer op hoofdluis gecontroleerd. Met dank 

aan de luisbrigade. We kunnen u meedelen 

dat we als school op dit moment hoofdluis-

vrij zijn! Dat is goed nieuws. Maar: blijft u 

alstublieft alert! 

 

Ouderraad inloopavond  
Dinsdag 6 november van 19.30 tot 20.00 uur 

kunt u binnenlopen op school en vragen 

stellen over het gevolgde beleid van de OR 

voor wat betreft schooljaar 2017-2018.  

Agenda 
 

22 nov                Verjaardag juf Jacqueline 

 

 

26, 27  

en 28 nov         Contactdagen 

 

 

Oudpapier 

De volgende oud papieractie is op 

20 november 
 

 

AVG 
U heeft er vast van gehoord. Ook als school hebben wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom 

privacy. Deze wet, de AVG, staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Samen met het 

bestuur heeft onze school een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. De school heeft privacyregels 

vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en 

internationale privacywetgeving. Dit reglement kunt u bekijken op de website van stichting Talent 

(www.talentwesterveld.nl/stichting-talent/beleid). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we 

dit doen, wie toegang heeft tot gegevens en hoe we de informatie beschermen. Op school hebben wij 

persoonsgegevens nodig om kinderen in te kunnen schrijven op school, om onderwijs te geven en om zaken 

rondom het onderwijs goed te laten verlopen. Informatie over leerlingen wordt dus alleen gebruikt voor 

doelen die hiermee te maken hebben. 

Om welke gegevens dit gaat en waarvoor wij precies uw toestemming nodig hebben, is te lezen op het 

toestemmingsformulier. Komende week wordt dit formulier aan u toegezonden via Parnassys. 

Graag dit formulier z.s.m. ingevuld retourneren aan school, of printen en inleveren op school. 

   

Bezoek van de KLM in groep 6 
Opgepast, moeders en vaders aan boord! We gaan vertrekken!!! 

‘s Ochtends  kwamen de vader en moeder van Eise en de moeder 

van Pieter. Ze gingen vertellen over de KLM en Schiphol. Ze 

hadden hun uniform aan voor stewardessen en piloot.  Ze gingen 

aan de hele klas vertellen hoe het in het vliegtuig gaat. Dat weten 

ze heel goed, want ze zijn zelf stewardess en piloot. Ze hebben 

verteld dat je altijd de riemen vast moet doen in het vliegtuig. Na 

het vertellen wilden heel veel kinderen ook piloot en stewardess 

worden. Het was een hele leuke ochtend en we willen de ouders 

heel erg bedanken hiervoor! 

Van Pieter en Eise uit groep 6. 

 

Gezocht: kandidaten voor de Medezeggenschapsraad 
Voor de zomervakantie werd het al aangekondigd: wij zoeken 2 nieuwe enthousiaste ouders die zitting 

willen nemen in de MR! Ben je graag vroeg geïnformeerd over belangrijke onderwerpen die met het  
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onderwijs van jouw kinderen hebben te maken, en wil je daar graag over mee praten? Wil jij de ouders van 

school vertegenwoordigen? Dan ben je geknipt voor de MR!  

 

Wat doet de MR? 

In de medezeggenschapsraad spreek je mee over 

allerlei onderwerpen die met de school en het 

onderwijs te maken hebben. De MR bestaat uit 4 

personeelsleden en 4 ouders en vormt een schakel 

tussen ouders, personeel en directie. Als MR-lid ben 

je actief betrokken bij de besluitvorming over het 

beleid op school. 

 

Wat levert zitting in de MR op voor jou?  
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor 

ouders vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de  
 

achtergronden van de school van je kind(eren) en de schoolorganisatie. Je doet ervaring op met het 

bedenken van beleid inclusief de uitdagingen die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd.  

 

Wat wordt van MR-leden gevraagd?  

* Interesse in schoolbeleid en schoolregels  

* Het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)  

* Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)  

* Een kritische én open houding  

 

Lijkt het je wat om de MR komen te versterken?  

Maak je interesse dan vóór 30 november 2018 kenbaar door een e-mail te sturen met je persoonlijke 

gegevens en motivatie naar mr.storkschool@talentwesterveld.nl. Als zich meer dan twee ouders kandidaat 

stellen, zal er een verkiezing worden gehouden. Deze staat gepland op woensdagavond 12 december.  

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

projecten steeds 8 weken, in de groepen 5 t/m 8 steeds 5 weken.  

 

Periode 2: Groep 4: Jij en ik; Groep 5 t/m 7: Geloof;  Groep 8: Energie    

 

Afsluiting project Nederland groep 6 
De kinderen hebben thuis in groepjes heerlijke Hollandse stamppotjes gemaakt en 1 groepje maakte vlaflips 

en maakten het restaurant op orde. Wat een enthousiasme en wat hebben we heerlijk gegeten met veel dank 

aan de ouders die zich hebben opgegeven.  

mailto:mr.storkschool@talentwesterveld.nl
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Bericht van de Sinterklaascommissie intocht Dwingeloo 
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Dwingeloo. De start van de intocht is om 

13.30 uur vanaf het oude gemeentehuis. U bent van harte welkom! 

 

Trefbal scholentoernooi 
Beste ouders en/of verzorgers, 

Het is weer zo ver. Het jaarlijkse scholentoernooi trefbal is weer in aantocht. In dit bericht vindt u alle 

informatie. 

Wanneer? 21 november  

Waar? Sporthal De Hulsebosch, te Dwingeloo  

Inloop? Vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00 uur starten.  

Afsluiting? Het toernooi zal rond 17.15 uur afgelopen zijn.  

 

Na dit toernooi volgt natuurlijk de finale.  De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8 gaan door naar de finale 

die wordt gehouden op 12 december in Sporthal De Hulsebosch te Dwingeloo. Ook op 12 december is de 

inloop vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden starten om 15.00 uur.  

Tenslotte willen we ons dit jaar focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams kunnen Fair Play-punten 

verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair Play-punten wint een super leuk School Sport 

Pret Pakket! Natuurlijk geld dit ook voor de toerschouwers. Tot de 21ste in november !  

Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld             

 

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

 

- Op 3 en 4 november is de ondernemersfair in Frederiksoord. Er worden veel leuke activiteiten 

georganiseerd voor kinderen. 

 

- AMDG is een vrij grote muziekvereniging in Beilen, waarvan 1 onderdeel de Twirlsters zijn. Zij 

zijn op zoek naar nieuwe leden. Hierbij nodigen ze alle basisschoolleerlingen in en rondom Beilen 

uit voor proeflessen in de maand november. 

 

- Vrijdag 16 november 2018 organiseert Sport Drenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen 

festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Apenkooixxl.nl. 

 

- Op 24 november is de intocht van Sinterklaas in Dwingeloo 

 

 


