
 
                                               

Nieuwsbrief  2019-2020 nr.9   

                                                             
                                      
                  

 

Luizencontrole  
Afgelopen maandag vond wederom luizencontrole 

plaats op school. Er zijn luizen en neten ontdekt. We 

verzoeken u uw kind te blijven controleren op de 

kriebelbeestjes.  

 

Typediploma  
Malin Versluis uit groep 7b heeft  haar typediploma 

gehaald. SUPER en van harte gefeliciteerd! Hier ga je 

veel plezier van krijgen. 

 

Schoolfotograaf  
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 26 en 27 maart op 

school. Zet deze datum dus alvast in de agenda! 

 

Agenda 
 

3 februari Juf Sonja jarig 

 

5 februari Meester Allard jarig 

 

9 februari Juf Jeanet jarig 

 

11, 12 , 13 feb.        10-minuten gesprekken 

 

18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende oudpapieractie 

 
 12 februari  

Nationale Voorleesdagen 23 januari t/m 2 februari 

Voorlezen is vaak een klein feestje en heel belangrijk voor de taalontwikkeling. 

Daarom besteden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Elk jaar wordt 

er een Prentenboek van het Jaar gekozen. Dit boek staat centraal tijdens de 

Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek dat centraal staat van 23 januari tot 2 

februari 2019 is Een huis voor Harry van Leo Timmers.  In de hal bij de 

kleuters is een gezellige leeshoek ingericht om de taalontwikkeling te 

stimuleren. In groep 1 en 2 bestaat het taalonderwijs uit het wekken van 

belangstelling voor geschreven en gedrukte taal, het ontwikkelen van het 

bewustzijn van de functie voor geschreven en gedrukte taal, het ontwikkelen 

van het fonemisch bewustzijn. Tijdens de Nationale Voorleesdagen nodigen we 

gasten uit om in de klas te komen voorlezen. Fien en Tamar hebben voorgelezen in verschillende groepen uit 

hun zelfgeschreven en geïllustreerde boek. 

 

Blokfluit voor Kids 

In de Scala muziekoriëntatiecursus Blokfluit voor Kids leren kinderen vanaf 6 jaar eenvoudige liedjes te 

spelen op de blokfluit. Een leuke, laagdrempelige manier om de blokfluit te leren kennen en een goede start 

voor kinderen die graag muziek willen maken, maar nog niet weten op welk instrument. De 12 lessen vinden 

plaats vanaf 11 februari op maandag van 17.30 tot 18.00 uur in De Veldkei in Havelte. Meedoen kost € 72,-. 

Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl  

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=2350&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Feen-huis-voor-harry%2F9200000076023812%2F&name=Een%20huis%20voor%20Harry%20-%20met%20vingerpopje%2C%20Timmers...&subid=harryNVLD
http://www.ontdekscala.nl/
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Intekenen 10-minutengesprekken  
Vanaf  dinsdag 29 januari kunt u weer inschrijven voor de 10-minutengesprekken, die gehouden zullen 

worden op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 februari. De intekenformulieren liggen tot en met  

donderdag 7 februari op de tafel in de entree van school. Het definitieve rooster ontvangt u uiterlijk op 

vrijdag 8 februari. Op deze dag krijgen de kinderen ook hun rapport mee. 

 

 

Makkelijk Lezen TiP 25 
De nieuwe Makkelijk Lezen TiP 25 is uit! Deze lijst biedt boeken die aantrekkelijk, toegankelijk en 

uitnodigend zijn voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die moeite hebben met lezen. Je kunt de lijst via 

https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders downloaden als pdf. De selectie bestaat uit verschillende soorten 

boeken: boeken met weetjes, strips, spannende of grappige verhalen, graphic novels, moppen, 

theaterleesboeken, enzovoort. 

Bij het samenstellen van de TiP 25 wordt gekozen voor recente boeken die goed verkrijgbaar zijn bij 

(kinder)boekwinkels, bibliotheken en uitgevers. Ook in onze schoolbibliotheek zijn de meeste boeken te 

vinden.  

 

De TiP 25 wordt samengesteld met medewerking van het Makkelijk Lezen Plein (ProBiblio), een 

dyslexiespecialist, diverse kinderboekwinkels en uitgeverijen. 

 

 

Medezeggenschapsraad 
3 nieuwe kandidaten MR 

 

Afgelopen weken kon er gestemd worden op de 3 kandidaten die zich aangemeld hadden voor de twee 

aanwezige vacatures in de MR. Voor ons als MR een bijzondere situatie, omdat een verkiezing de afgelopen 

jaren niet nodig was. Tijdens de laatste MR vergadering deze week, die in het teken stond van het tellen van 

de stemmen, heeft Michiel Masselink zich om moverende redenen teruggetrokken als MR lid. Door het 

vertrek van Michiel kunnen alle drie de kandidaten zitting nemen in de MR. Wij heten Jet de Vries, Tineke 

Wijnands en Brenda Dijkema-Kah van harte welkom! 

 
 

Staking 
De AOB heeft zijn leden opgeroepen tot een staking op 15 maart. De school inventariseert momenteel wie 

van het team gehoor geeft aan die oproep. Op basis van de eerste bevindingen lijkt het erop dat de school 

genoodzaakt is om de school op 15 maart te sluiten. U wordt op tijd geïnformeerd of de school gesloten is 

op die dag. 

 

 

Fietscross- en/of skatebaantje in Dwingeloo? 
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 van de Storkschool en de Fontein een 

vragenlijst ingevuld over de behoefte aan een fietscross- en/of skatebaantje. Een aantal enthousiaste ouders 

heeft de schouders onder dit initiatief gezet: Sandy, Aafje, Antoinette en Dorine, moeders van Toby, Mick, 

Finn en Rowen uit groep 5. Het idee is ontstaan omdat zij merkten dat er voor kinderen in de leeftijd van 7-

12 jaar (die de wipkip en speeltuintjes ontgroeid zijn) op straat weinig speelmogelijkheden zijn. En dit 

terwijl in een tijd waarin kinderen steeds langer achter een scherm zitten, het zo belangrijk is om samen 

buiten actief te zijn, avonturen te beleven en lekker te bewegen! 

  

https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders
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In het kort de resultaten van de vragenlijst: 

-          96% van de bevraagde kinderen doet graag iets actiefs buiten. 

-          80% van de bevraagde kinderen vindt dat er in Dwingeloo niet genoeg buiten te doen is voor 

kinderen van hun leeftijd. 

-          Wat betreft voorkeur fietscrossbaan of skatepark: 55% kiest voor een fietscrossbaan; 33% kiest 

voor een skatepark.  

-          Van alle buitenactiviteiten scoort fietscrossen het hoogst, daarna skeeleren/rolschaatsten, daarna 

stuntsteppen en skaten. 

  

De werkgroep is bij de gemeente geweest om de plannen toe te lichten. Beweegcoach Tim Jansen en 

beleidsmedewerker dhr. Dieters waren erg enthousiast over het idee. Het sloot goed aan bij het beleid en de 

visie van de gemeente Westerveld. De volgende stap is een concreet plan van aanpak maken. Wordt 

vervolgd dus! 

  

 

Voorstelling Bang Mannetje 
Op woensdag 30 januari hebben de groepen 1-2 genoten van de voorstelling ‘Bang Mannetje’. De 

voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Mathilde Stein en Mies van Hout. Het 

prentenboek is in de groepen aangeboden ter begeleiding van de voorstelling. 

 
Bang Mannetje is voor alles bang. Bang om de straat op te gaan in zijn lievelingsbloemenbroek, bang om iets te 
zeggen als er iemand voordringt bij de bakker en bang voor spoken onder zijn bed. De toverboom kan hem 
veranderen in een dapper mannetje, maar dan moet hij wel eerst de draak, de spin en de heks in het wilde 
woeste woud trotseren! 
 

Het is een leuke voorstelling, waar de kinderen echt van hebben genoten. In de lokalen van de groepen 1-2 

kunt u de ‘griezelhoeken’ aantreffen die zijn gemaakt naar aanleiding van de voorstelling.  

 

 

 


