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 Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij 

ons op school.  

 

In groep 1/2a: Mette van Iersel 

                        Doris de Boer 

In groep 1/2b: Jelte van Mulligen 

                        Stijn van Veen 

 

Van harte welkom op onze school. We wensen jullie 

een fijne en een plezierige schooltijd toe!  
 

Typediploma  
Mike Seegers uit groep 7a heeft in de kerstvakantie 

zijn typediploma gehaald. Van harte gefeliciteerd! 

Mike, hier ga je veel plezier van krijgen. 

 

Luizencontrole  
Afgelopen maandag vond er een luizencontrole plaats 

op school. Er werden luizen en neten aangetroffen in 

verschillende groepen. De ouders zijn uiteraard 

geïnformeerd. We vragen iedereen alert te zijn! 
 

Agenda 
15 jan.                     Voorlichting VO  

                                S&E - Diever 

                                door Ria Schoemaker  

Voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 

Aanvang:19.30 tot 21.00 uur in de Twingel 

 

16 jan.                     Juf Mandy jarig 

 

21 jan.                     Start lessenserie Dans  

                                 Groep 1 en 2 

 

22 jan.                     Studiemiddag leerkrachten 

                                kinderen om 12.00 uur vrij 

 

25 jan.                     Juf Valentine jarig 

 

 

Volgende Oudpapieractie 

15 januari  

 

 

Gelukkig Nieuwjaar 
Mag het nog? Omdat dit onze eerste nieuwsbrief van 2019 is, doen we het gewoon: Team, MR, OR en 

andere betrokkenen bij de Storkschool wensen u een gezond, gelukkig en leerzaam nieuw jaar. We hopen 

dat uw kind en u een goede vakantie hebben gehad!  

 

Oudpapier 
Op 18 december hebben we weer heel wat kilo’s oud papier opgehaald. Ouders/verzorgers die geholpen 

hebben: DANK JE WEL! Jammer dat er ook een aantal mensen niet waren zonder afmelding. Dit betekent 

op het laatste moment improvisatie voor de coördinatoren. Ouders die ingeroosterd staan om te helpen, 

krijgen een week van te voren per mail een reminder, reageer daar alsjeblieft op! 

Bij verhindering is het de bedoeling zelf voor vervanging te zorgen of indien u op het laatste moment 

onverhoopt echt niet kan komen helpen: geef dit dan door aan een van de coördinatoren zodat zij nog iets 

anders kunnen regelen. 

Inez Bezemer (inez.bezemer@hotmail.com)  

of Renate Venema(johnnyenrenate@hotmail.com)  

 

Dinsdag 15 januari is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd: 

Fam. Bosman, Fam. v/d Brandhof, Fam. Brandts, Fam. Bruins (Lente), Fam. Bruins (Bart), Fam. Buiter, 

Fam. Daleman, Fam. Dekker, Fam. Dijkema (Vera) 

Reserve: Fam. Nakalingam en Fam. Nanthagobal. 

 

Studiemiddag  
Op 22 januari hebben de leerkrachten ’s middags een studiemiddag. De leerlingen zijn dan om 12 uur vrij. 

Danielle Rood verzorgt dit schooljaar drie van deze teammiddagen. We zullen ons verder verdiepen in hoe 

we het eigenaarschap van onze leerlingen bij hun eigen leerproces kunnen vergroten. Kinderen leren met 
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hun hoofd, hun hart en hun handen, via onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling én 

digitaal. We gaan ons aanbod optimaliseren en het thematisch werken op de Storkschool nog sterker maken.   

 

Voorlichtingsavond Stad en Esch Diever  
Voor leerlingen van groep (7 en) 8 worden de komende periode open dagen en voorlichtingsmomenten over 

het voortgezet onderwijs georganiseerd op scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving. Stad & 

Esch Diever is een school waar het onderwijs meer dan ooit draait om de leerling die zelf zijn doelen gaat 

stellen en zelf keuzes maakt in het onderwijs dat hij volgt. Hun ervaring met dit “gepersonaliseerde” 

onderwijs is dat het de leerling meer motiveert en dat de leerling zichzelf beter leert kennen met zijn sterke 

en minder sterke kanten. Stad en Esch Diever wil hierover graag informatie geven aan ouders van mogelijk 

toekomstige brugklasleerlingen. In overleg met cbs De Fontein bieden we hiervoor de mogelijkheid op 

dinsdag15 januari om 19.30 uur. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom om 

deze avond op de Twingel bij te wonen. 

 

Bang Mannetje 

 

De leerlingen van groep 1/2 krijgen op 21 januari en 11 februari twee 

danslessen. Deze educatieve danslessen sluiten aan bij de voorstelling 

Bang Mannetje en worden gegeven door gastdocent Marjanne Oost in het 

speellokaal. De eerste dansles is voorbereidend op de voorstelling en de 

tweede les wordt na de voorstelling gegeven.  

Het boek Bang Mannetje van Mathilde Stein en Mies van Hout wordt in de 

klas gelezen met de kinderen. Het verhaal gaat over een spannende 

wandeling die we maken door Het Wilde Woeste Woud. Aan het eind van 

het bos staat een boom, daar moeten we zijn! Dit is niet zomaar een 

boom… maar een Toverboom. Onderweg door het bos komen we al 

dansend bij de draak, de spin en de heks. Wij zijn niet bang en tellen al die 

enge dingen zomaar weg. 
 

Pilot in groep 7/8 
Maandag is een kast met Chromebooks in groep 7/8 neergezet… De leerlingen waren dinsdag meteen 

enthousiast! We willen in de komende weken ervaren hoe het is om digitaal te werken. De leerlingen van de 

groep 7/8 mogen dit uitproberen. Omdat er voor Alles-in-1 (nog) geen digitaal aanbod is, zullen de kinderen 

hun rekenwerk, spelling en het zoeken van informatie op het internet vanuit een leerlingomgeving (Moo) 

uitproberen. We houden u op de hoogte van onze ervaringen. 

 

Nieuws uit de MR 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, organiseren we verkiezingen voor de MR. De 

oudergeleding zal zich versterken met twee leden. Aangezien we drie aanmeldingen hebben en er slechts 

twee plaatsen beschikbaar zijn, zullen er verkiezingen plaatsvinden! 

Kandidaten:  

Vanuit de huidige MR hebben Kristiaan Smits en Peter Hiemstra zich niet herkiesbaar gesteld. Hen willen 

we hartelijk danken voor hun rol en inzet in de afgelopen periode. De overige leden van de huidige MR zijn 

vanuit de personeelsgeleding Gea Boers, Wim Russchen, Matthieu Boonstra en Anneke Kruidenier en uit de 

oudergeleding Michiel Masselink en Anja van Wijngaarden-Vierhoven.  

 

De drie verkiesbare kandidaten stellen zich hieronder nader aan u voor:  

 

Mijn naam is Jet de Vries, moeder van Syll in groep 2b. Hierbij wil ik mij opgeven als kandidaat voor de 

MR, omdat ik meer betrokken wil zijn bij de gang van zaken op school. Ik kijk graag breder dan alleen de 

groep van mijn eigen zoon en het actief en positief meedenken met de organisatie spreekt mij aan. Centraal 
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voor mij staat verbinding… verbinding van school, beleid, team, ouders en kinderen. Dit om vanuit 

mogelijkheden de ontwikkeling van het onderwijs en de toekomst van  onze kinderen mede vorm te geven. 

Ik verheug me erop! 

Met hartelijke groet, Jet de Vries 

 

Mijn naam is Tineke Wijnands, moeder van Marit in groep 2b. Ik zou graag plaats nemen in de MR. Vanuit 

mijn passie voor gezondheid, bewustwording en ontspanning zou ik graag mee praten over belangrijke 

onderwerpen op school.  

Allemaal mooie kinderen op weg naar een mooie, bevlogen toekomst die bij hen past. 

Daarnaast vind ik het leuk om te denken in mogelijkheden en uitdagingen aan te gaan. 

Vriendelijke groet, Tineke Wijnands 

 

Mijn naam is Brenda Dijkema-Kah. Graag meld ik me aan voor de MR. Ik ben de moeder van Vera en Irene 

Dijkema uit groep 4b en 2a en het lijkt me leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school van mijn 

kinderen. Ik werk zelf als communicatiemedewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de faculteit 

Science and Engineering en maak daar ook mee hoe beleid en onderwijs dagelijks op elkaar in werken. In 

mijn eerdere banen heb ik ook steeds te maken gehad met (hoger) onderwijs en onderwijskwaliteit. Die 

ervaring zet ik graag in voor de Storkschool. 

 

Met vriendelijke groet, Brenda Dijkema-Kah 

 

Procedure:   

* De stembus staat vanaf maandag 14 januari op school in de hal  

* Iedere ouder mag één biljet invullen waarop twee kandidaten mogen worden aangekruist  

* Stembiljetten zijn bij deze mail bijgevoegd (laatste blad van deze nieuwsbrief) en liggen bij de stembus  

* Op vrijdag 18 januari sluit om 15.00 uur de stembus  

* Hierna worden de stemmen geteld en de kandidaten als eerste op de hoogte gebracht 

 

Luis in je haar? Kammen maar!  
Na de vakantieperiode heeft onze Luisbrigade iedereen weer gecontroleerd op hoofdluis. Als uw kind 

hoofdluis heeft, is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het 

netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor het haar van uw kind. Eventueel kan het kammen 

gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook uzelf en anderen te 

controleren. Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat uw kind in de voorafgaande 48 uur 

had gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed, jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Dit blijkt niet 

nodig te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam gedurende twee weken is voldoende. 

 

• Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen.  

• Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt.  

• Leen geen borstels, kammen, mutsen, jassen en dergelijke uit.  

 

Controleren met een speciale kam 

U kunt de haren van uw kind(eren) het beste controleren met een stof- of luizenkam. De luizenkam is de 

kam met plastic tanden (hier kunt u het haar mee controleren op hoofdluis) en de andere kant van de kam is 

de netenkam en heeft metalen tanden. Met de netenkam kunt u eventueel gevonden hoofdluizen en neten 

direct verwijderen. Let op: met een luizenkam kunt u geen (dode) neten uit het haar verwijderen omdat de 

plastic tanden van een luizenkam om de neet heen gaan. Ontdekt u luizen of neten in het haar van uw kind, 

gebruik dan een netenkam. 
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Bijlage bij Nieuwsbrief nr 8 2018-2019 

 

 

 

Stembiljet MR Verkiezingen 

 

⃝  Jet de Vries 

 

⃝  Tineke Wijnands 

 

⃝  Brenda Dijkema-Kah 

 

• Kruis twee namen aan op het stembiljet 

 

 

Naam: ……………………………………………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………… 

 

Machtiging van: ………………………………………………… 

 

 

 


