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Kerstdiner   
*donderdag 20 

december  

   van 17.30 tot 19.00 uur  

*kinderen om 17.30 

uur op school  

*om 19.00 uur weer 

ophalen 

*Op het plein verzorgt 

de  ouderraad de 

inwendige mens! Blijf gezellig op het 

plein samen eten en drinken. Denkt u 

eraan om kleingeld mee te nemen? 

 

Het team van de 

Storkschool wenst u 

fijne feestdagen  

en een uitstekend 2019! 
 

 

Agenda 
 

  18 dec.               Oudpapieractie 
 

  20 dec.               Kerstviering 
   
  21 dec.               Kinderen krijgen kerstvakantie         

                             om 12.00 uur 
 

  21 dec.               Verjaardag juf Joke Germans 
 

  26 dec                Verjaardag juf Romy 
                              
  24 dec. t/m         Kerstvakantie 

  4 jan. 2019        
 

7 januari              Eerste schooldag in het      

                            nieuwe jaar.  

                            
 

Oudpapieractie 
Dinsdag 18 december 

Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 uur langs de 

kant van de weg staat? 

Bedankje 
Bedankt Sinterklaas en Pieten voor jullie bezoek, de kinderen hebben weer enorm genoten! Het Sinterklaasfeest 

was erg gezellig. Ouderraad bedankt voor jullie hulp en lekkere traktatie.  

 

Kerstviering  
Inmiddels heeft Sint ons land verlaten en doet Kerst zijn intrede op school. De school is 

omgetoverd in een prachtige kerstsfeer, dankzij de inzet van ons Decoteam.   

Het kerstdiner zal plaats vinden op donderdag 20 december van 17.30 tot 19.00 uur 

U heeft inmiddels via mail informatie hierover ontvangen, in het kort nog even de belangrijke punten: 

 

*Wij vragen uw hulp voor het bereiden van enkele hapjes, (koud en warm) voor de groep van uw   

  kind(eren).  De intekenlijsten hangen op de deur van elke groep 
 

*Graag thuis hapjes maken en op donderdag 20 december in de klas brengen 

  Ter inspiratie: vruchtenspiesjes, hartige spiesjes, poffertjes, pannenkoeken, quiche, 

gehaktballetjes, kerst     

  lekkers, muffins of cup cakes, cake, worstjes, hartige stengels , kleine toetjes, fruitspiesjes etc….  
 

*De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten zelf bestek/bord/beker meenemen 
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OR organiseert gezellige avond tijdens kerstdiner 
Beste ouders/verzorgers, 

De ouderraad nodigt u uit om donderdagavond 20 december tussen 17.30 en 19.00 op het schoolplein te 

komen genieten van een gezellige kerstsfeer. Terwijl uw kind(eren) binnen van het kerstdiner zit(ten) te 

smullen, verzorgt de OR buiten op het plein de inwendige mens, van u als ouder/verzorger. De OR zal onder 

andere erwtensoep, glühwein en broodjes braadworst verkopen. Race dus niet heen en weer naar huis, maar 

blijf gezellig op het schoolplein en eet en drink met ons mee. U kunt niet bij ons pinnen, dus denkt u er aan 

contant geld mee te nemen? Van de opbrengst van deze avond kan de ouderraad ook volgend jaar weer 

mooie dingen realiseren voor uw kind(eren). 

We hopen op een gezellige avond! 

Eet u vegetarisch en bent u van plan te komen? Geef dat dan even aan ons door, dan houden wij hier 

rekening mee: or.storkschool@talentwesterveld.nl 

De OR verwelkomt u graag de 20e december vanaf 17.30 op het schoolplein! 
 

Groep 4/5/6 
De kinderen in de groepen 4/5, 5 en 6 kregen een les 

over brandpreventie. De kinderen  vonden het erg 

leerzaam en interessant. Om te illustreren dat je het 

huis bij brand binnen 3 minuten moet 

verlaten  kregen ze een timer mee naar huis.  
 

Marwa en Safaa Al Jaroud vertelden over de islam 

tijdens het project geloof in groep 6. De andere 

kinderen vonden dat heel interessant. Hun moeder had een heerlijke traktatie voor alle kinderen gemaakt. 

 

Oud papieractie  
Op 20 november hebben we weer oud papier opgehaald voor onze school. Deze avond heeft € 640,00 

opgeleverd. Hiervan kunnen weer mooie dingen voor de kinderen gedaan worden. Ouders en verzorgers die 

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

Dinsdag 18 december is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd: 

fam. Bode, fam. Boelen, fam. Boer (Sam), fam. Boer (Pim), fam. de Boer,  

fam. Boerhof, fam. Boomgaardt, fam. ter Bork, fam. Bos. 

Reserve: fam. van Mulligen en fam. Munezero 

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. 

 

MR verkiezingen 
Er zijn drie gegadigden voor twee posities in de MR. Anders dan eerder vermeld, zullen we de verkiezingen 

na de kerstvakantie organiseren. De drie geïnteresseerden zullen door de MR worden uitgenodigd om zich 

voor te stellen in een komende nieuwsbrief.  

mailto:or.storkschool@talentwesterveld.nl
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Prikbord 
Survival cursus Roots In Nature 
Aankomende januari start er weer een survival cursus bij Roots In Nature. Deze keer met het thema 

winter. Want hoe overleef je in de winter als er zo weinig te eten is? En wat moet je doen om je zelf warm 

te houden? Tijdens deze cursus kijken we ook naar alternatieve manieren om vuur te maken, zoals het 

gebruiken van de vuurboog waarbij je middels wrijving warmte creëert. Verder komen noodsignalen aan  

bod, denk hierbij bijvoorbeeld aan een heel groot vuur met veel rook. Vliegtuigen kunnen dit vanuit de 

lucht heel goed zien. Wil jij graag mee doen? Kijk dan snel op www.rootsinnature.nl 

 

 

 

 

http://www.rootsinnature.nl/

