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  Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen 

bij ons op school. 
 

In groep 1/2c:  Lenn Wiechers 

In groep  7b:  Vincent Eijkelhof 

               

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe! 
 

Zeer dringende oproep 
Biebouders gezocht voor ‘de BIEB op school’. 

Lees hieronder meer. 

 

Oudpapieractie 
Dinsdag 20 november 

  Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 uur 

langs de kant van de weg staat? 

Agenda 
 

14 nov.               Start intekenen contactdagen 

                           van 14 t/m 20 november 

 

20 nov.               Oud papieractie 

 

21 nov.               Trefbaltoernooi 

 

22 nov.               Verjaardag juf Jacqueline 

 

24 nov.               Intocht Sinterklaas  

 

26, 27   

en 28 nov.          Contactdagen 

 

4 dec.                 Surprise kijkavond 

                           voor de groepen 5 t/m 8 

 

5 dec.                 Sinterklaasfeest 

 

 

Schoolfruit 
We hebben ons aangemeld voor het project ‘EU-schoolfruit’. Het is een project waarmee 

scholen 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen ontvangen. Het stimuleert 

kinderen om samen groente en fruit te eten in de klas. Dit project lijkt ons leuk, lekker en 

gezond. Vanaf deze week ontvangen we iedere dinsdag groenten of fruit voor alle kinderen. 

Uw kind hoeft dus de komende weken op woensdag, donderdag, vrijdag geen fruit mee te 

nemen voor de ochtendpauze. Natuurlijk wel graag wat drinken en een lunchpakket 

meegeven. Wel belangrijk om te weten: het aanbod op de vrijdag is een klein hapje.                               

         

U kunt uzelf abonneren voor de nieuwsbrief van EU-Schoolfruit voor het 

basisonderwijs. Daarin leest u de schoolfruitlevering van de week (kijk bij 

leverancier Haanex) en er staan interessante weetjes en nieuwtjes in. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief.htm 

 

Dringende oproep voor Bibliotheekhulp  

Wie HELPT ons!  

Waarom is het belangrijk om je kind aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot verschil in het leven 

van kinderen of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Met de 

Bibliotheek op school komt er dagelijks aandacht voor leesplezier. We willen kinderen stimuleren om meer 

te lezen. We hebben nu te weinig hulp voor de ‘BIEB op school’, daarom hebben we dringend hulp nodig 

voor de maandag en donderdagochtend van 8.30 tot 10.30 uur. Dit hoeft niet elke week, kan/mag ook 1 dag 

zijn. Anders zijn we helaas genoodzaakt om een dag te minderen, of de bieb te moeten gaan sluiten. Dit 

moeten we toch niet willen! U kunt u opgeven door een mail te sturen naar: c.haan@talentwesterveld.nl  
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Contactdagen  
Op 26, 27 en 28 november staan de 10-minutengesprekken gepland. Het inschrijven voor deze dagen 

start op woensdag 14 november. Vanaf 8.15 uur liggen de intekenformulieren in de hal. Intekenen kan t/m 

woensdag 21 november. Het definitieve rooster wordt u dan later die week toegezonden.   
 

Griep en invalproblematiek 
Helaas merken we ook op onze school dat er niet altijd voldoende invalkrachten beschikbaar zijn bij ziekte 

of afwezigheid van een leerkracht. Tot nu toe hebben we door inzet van duo-collega’s, vaste invalcollega’s, 

onderwijsassistenten, ib’er en directie de kinderen altijd in hun eigen lokaal onderwijs kunnen bieden. 

Maar… het moment dat we ons genoodzaakt zullen voelen een klas/groep naar huis te sturen, lijkt dichterbij 

dan ooit. Uiteraard doen wij ons uiterste best dit te voorkomen. We willen de continuïteit van het onderwijs 

van uw kind(eren) waarborgen. Wie weet kunt u ons daarbij helpen. Hoort u misschien tot ‘de stille 

reserve’? Heeft u in het verleden een onderwijsbevoegdheid behaald, maar staat u niet ingeschreven als 

invaller voor onze school? Wilt u helpen op de Storkschool als de nood aan de man komt? Laat het ons 

weten. 

 

Oud papieractie   
Op dinsdag 20 november is onze volgende oud papier actie. Indien u niet kunt helpen dan graag zelf even 

iemand vragen die als reserve op de lijst staat of met iemand ruilen. (zie lijst website ‘oud-papier’) Lukt dat 

niet, dan graag even contact opnemen met Inez Bezemer of Renate Venema, zodat we niet voor verassingen 

komen te staan. 
 

Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd:   

Fam. Bartling,  Fam. Beek,  Fam. Been,  Fam. Bel,  Fam. Benders,  Fam. Benning,  Fam. Beugelink,  Fam. 

Bezemer,  Fam. Bisschop (Daan)  
 

Reserve: Fam. Menger en Fam. Mooij. 
 

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!  

 

Ouderbijdragen 2018-2019 
Graag willen we u erop attenderen dat de incasso’s voor de ouderbijdragen 2018-2019 op 30-11-2018 

worden geïnd. 

Groep 1-2           30 Euro   (half tarief 15 euro) 

Groep 3-8           50 Euro   (half tarief 25 euro) 

Ouders die in 2 termijnen betalen, betalen de helft nu en in april de andere helft. 

  

De incasso’s voor de schoolreis bijdragen Borger 2018 worden ook op 30-11-2018 geïnd. 

Groep 7 en 8    14 Euro 

  

WIST U DAT de inkomsten van de ouderbijdragen niet voldoende zijn om alle kosten te dekken? 

DAAROM is de opbrengst van het oud papier zo belangrijk… 

 

Per leerling wordt in 8 jaar tijd 328 euro betaald (de tijd dat uw kind op de Storkschool zit, van groep 1 t/m 

groep 8). Aan schoolreisjes en Typtopia betaalt de OR over deze periode 385 euro per leerling. Om dit 

verschil en dat van alle andere activiteiten te kunnen bekostigen, is de opbrengst van het oud papier 

onmisbaar. Zolang we voldoende papier blijven halen en de opbrengst per ton goed blijft, is er geen               

noodzaak om de ouderbijdrage te verhogen. 
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Met vriendelijke groet,  

Peter Doornbos 

Penningmeester OR 

 

Trefbaltoernooi 
Het toernooi vindt plaats op woensdag 21 november in sporthal De Hulsebosch in Dwingeloo. Er zijn teams 

gevormd van leerlingen uit groep 5 t/m 8. De eerste wedstrijden zullen beginnen om 15.00 uur. Het toernooi 

is rond 17.15 uur afgelopen.  

 

Bezoek van Niels de Vries, vader van Roald in het kader van het project Nederland 

Van Roald en Pieter uit groep 6. 

Niels heeft verteld over de KNVB en over het Nederlandse dames 

voetbal. Hij is de trainer  van de  Nederlandse dames. Hij heeft 

filmpjes laten zien over de plek waar de Nederlandse dames 

trainen en over gemaakte doelpunten. Hij is heel vaak weg van 

huis, omdat hij naar de voetbaltrainingen en wedstrijden moet. 

Dat vindt Roald niet altijd leuk…We kregen allemaal een flyer 

van het Nederlands elftal en een pen en een sticker. Die sticker 

was wel bijzonder, want er staat een witte leeuwin op voor de 

dames en de heren hebben een oranje leeuw. Wij vonden het heel 

leuk dat Niels bij ons kwam, want we hadden veel vragen en hij 

kon ons alles vertellen. Er zijn in onze groep wel kinderen die 

profvoetballer willen worden en eentje wil ook graag trainer worden. 3x Raden wie dat was! 

 

Bericht van Sinterklaascommissie intocht Dwingeloo  
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Dwingeloo. Wij kregen het verzoek of wij 

op school de kinderen de Sinterklaasblues willen aanleren voor de intocht in het dorp. Zie onderstaande 

tekst. 
 

‘En we zingen met z’n allen Oh Sint Nicolaas 

 U houdt van pepernoten, taai maar ook van speculaas  
 Rondjes rijden op de Brink doet u al heel erg lang 

 Maar dit jaar is het nog fijner dankzij ons gezang                                                  

 En we schudden met de billen en wij gaan nu heel hard gillen: 

 Dag Sinterklaas!’ 

 

De Sinterklaasblues is ook te vinden op YouTube: https://youtu.be/EYaZ5NonkpM 

 

 

https://youtu.be/EYaZ5NonkpM

