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Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school.  
 

In groep 1/2a: Chris Wildeboer 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen je 

een fijne en een plezierige schooltijd toe!  

 

 

Typediploma  
Daniel Mooij, Elize Guichelaar en 

Norah Doornbos uit groep 7a  hebben 

hun typediploma gehaald.  

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

 

Schoolfotograaf  
Dit jaar komt de schoolfotograaf op dinsdag 26 en 

woensdag 27 maart op school.  

 

Agenda 

 
 18 t/m 22 feb.         Voorjaarsvakantie   

                                  

 25 feb.                     Luizencontrole 

 

 25 feb.                     Bezoek Rijksmuseum  

                                 groepen 5,6 en 7b 

      
   7 maart                  Verjaardag juf Carmen    

 

        Volgende oudpapieractie 

                     19 maart 

 

Luizencontrole  
Meteen na de voorjaarsvakantie, op maandag 

25 februari, vindt er een Luizencontrole plaats. 

Wilt u erop toezien dat uw kind die dag geen 

gel, vlechten of een paardenstaart in het haar 

heeft. Dit vergemakkelijkt de luizencontrole.  
 

Telefoonnummers 
Regelmatig hebben leerkrachten nummers (noodnummers) van ouders/verzorgers nodig (vooral in 

griepperiodes). Wilt u uw telefoonnummer ‘up to date’ houden, zodat wij bij ziek geworden leerlingen op 

school of andere gebeurtenissen iemand kunnen bereiken. Nummers kunt u zelf wijzigen in het 

‘Ouderportaal van Parnassys’. Of wijzigingen per mail sturen naar: storkschool@talentwesterveld.nl 

 

Bezoek  
De leerlingen van groep 5, 6 en 7b brengen op maandag 25 februari een bezoek aan het 

Rijksmuseum in Amsterdam. De leerlingen van groep 7/8a en 8 doen dit in maart. 

Ouders van desbetreffende leerlingen ontvangen via de leerkracht nader bericht. 

 

Stagiaires 
We zijn blij met twee studenten die sinds kort meewerken op onze school:  

 

Sinds maandag 11 februari loopt Lisa Frissen op maandag en dinsdag stage in groep 4b als 

onderwijsassistent. Lisa Frissen woont in Dwingeloo, is een open en sociaal persoon die graag nieuwe 

dingen leert en uitdagingen aangaat. Sinds september is zij aan een nieuwe uitdaging begonnen, een nieuwe 

opleiding. Dit betreft de voltijd opleiding onderwijsassistent, die zij volgt op het Drenthe College te Assen. 

Waarom het haar leuk lijkt om als onderwijsassistent te werken? Omdat ieder kind talenten heeft en wat zou 

het mooi zijn om deze per kind te herkennen en erkennen. De uitdaging is dan om ieder kind zo te kunnen 

begeleiden dat het beste in hem of haar naar boven komt. Het doel van Lisa is om deze opleiding versneld in 

2 jaar af te ronden om uiteindelijk de PABO of een HBO opleiding in de zorg te gaan volgen.  

 

Sinds donderdag 31 januari loop ik, Emy Otten, op donderdag en vrijdag stage als gymdocent op de 

Storkschool. Ik woon in Eemster en zit in mijn derde jaar van de opleiding, de PABO. In het derde jaar 

mochten wij een minor kiezen. Een minor is een bijvak die je tijdens je studie volgt, en waarmee je een half 

jaar full time bezig gaat. Ik heb voor de minor 'bewegingsonderwijs' gekozen, met als doel om na mijn 
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opleiding gym te mogen geven op basisscholen. Naast deze opleiding, ben ik ook actief als trainster bij de 

korfbalclub in Wapserveen. Ik hoop tijdens deze stageperiode veel te kunnen leren van het lesgeven in gym. 

 

We wensen Lisa en Emy een leerzame en fijne tijd op onze school. 

 

Informatieavond carrièremogelijkheden primair onderwijs 
Kunt u zich voorstellen dat u een switch maakt naar een baan in het primair onderwijs? Dan zijn we op zoek 

naar u! Stichting Talent-Westerveld nodigt iedereen met belangstelling voor carrièremogelijkheden in het 

primair onderwijs uit voor een informatieavond. Op dinsdag 26 februari a.s. is deze bijeenkomst op het 

bestuurskantoor van stichting Talent Westerveld aan de Drift 1-A te Dwingeloo van 19.00 tot 21.30 uur. 

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via 0521-594944. U bent van harte welkom, de koffie en thee 

staan voor u klaar! 

 

Audit 
Op donderdag 7 maart krijgen we als team de gelegenheid ons te presenteren aan een extern auditteam. Dit 

schooljaar wordt deze ‘Nu-meting’ georganiseerd als input voor het Schoolplan 2019-2023. We willen 

continu werken aan ontwikkeling en verbetering van ons onderwijsaanbod. De spiegel en input van het 

audit-team gebruiken we om helder in kaart te brengen hoe we ons de komende jaren verder kunnen 

ontwikkelen. De verbeterpunten nemen we mee in ons nieuwe Schoolplan 2019-2023. Omdat we dit 

schooljaar het aanbod voor taal en lezen als speerpunt hebben gekozen, zal onze onderzoeksvraag naar de 

auditoren ook over dit onderwerp gaan.  

Daarnaast kijken de auditoren die dag naar onderwerpen die aan de orde komen in het Strategisch 

Beleidsplan 2019-2023: kindgericht onderwijs, vakmanschap en de professionele leergemeenschap, zicht op 

ontwikkeling, didactisch handelen en kwaliteitszorg). Het auditteam zal van 13.00 – 13.30 uur een gesprek 

voeren met leerlingen en u mag meepraten van 13.30 – 14.00 uur. Heeft u hier belangstelling voor? Laat het 

weten aan de leerkracht van uw kind.  

 

Staking op 15 maart  
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is, zijn de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOB) 

opgeroepen voor een staking op 15 maart. Op dit moment verwachten we dat een groot deel van ons team 

gehoor geeft aan die oproep. Op basis van de eerste inventarisatie lijkt het erop dat ons bestuur genoodzaakt 

is om de school op 15 maart te sluiten. We zullen u op maandag 25 februari a.s. definitief informeren of de 

school gesloten zal zijn.  

 

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

 

- Activiteiten  in de voorjaarsvakantie: OERRR bezoekerscentrum Dwingelderveld  

 
 

We wensen ieder een fijne voorjaarsvakantie en zien de kinderen en u op maandag 25 
februari graag weer terug op school ! 


