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Nieuwe leerlingen 
 

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school.  
 

In groep 1/2b: Jennifer Booij 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen je 

een fijne en een plezierige schooltijd toe!  

 

 

Typediploma  
Joost van der Koogh, Mats 

Dikkentman, Eva Seegers, 

Eliasz Mazanek.hebben  hun 

typediploma gehaald. Allemaal  

van harte gefeliciteerd!  
 

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

school. Lees hierover meer in deze nieuwsbrief. (zie 

onderaan deze brief) 

 

Agenda 
 

15 maart                 Onderwijsstaking 

                               school gesloten 

                               leerlingen vrij 
  
20 maart                 Bezoek Drents Archief en  

                               het Drents Museum 

                               groep 7 en 8 
 

27 maart                 Studiemiddag KiVa 

                               leerlingen vrij om 12.00 uur 
                    

Oudpapieractie 
Dinsdag 19 maart 

Zorgt u ervoor dat het papier om  

18.00 uur langs de kant van de weg staat? 
 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag vond er een luizencontrole 

plaats op school. We zijn nog niet ‘luisvrij’ 
 

Actieweek en staking op vrijdag 15 maart  
Onlangs heeft u een mail ontvangen met informatie omtrent deze onderwijsstaking. Onze school heeft de 

stakingsbereidheid onder het personeel geïnventariseerd. Een groot deel van ons team zal gehoor geven aan 

de oproep van de AOB om het werk neer te leggen. Ons bestuur is daarom genoodzaakt de school te sluiten 

deze dag. Ik verwijs u naar de brief (die wij via parnassys naar u hebben gestuurd) van de voorzitter van ons 

bestuur, dhr. J. Scholte Albers.  

 

Oud papieractie  

Op 12 februari hebben we weer heel wat kilo’s oud papier opgehaald. Ouders/verzorgers die geholpen 

hebben: DANK JE WEL!  

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 dat u zelf voor vervanging zorgt. 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 19 maart is onze volgende oud papieractie.  
Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd: 

Fam. Eggink, Fam. Eshuis, Fam. Fledderus (Resa), Fam. Fledderus (Milo), Fam. Fledderus (Kees), Fam. 

Gellius Snippe, Fam. Gerringa, Fam. van Gerven, Fam. van de Glind. 

 

Reserve: Fam. Nieuwenhuis (Jimme), Fam. Noorman.   

 

Inloopavond herinrichting 
Bij de realisatie van brede school De Twingel is een aantal maatregelen getroffen voor een veilige 

schoolomgeving en veilige school-thuisroutes. Bij de totstandkoming daarvan is toegezegd dat deze 

maatregelen na een jaar geëvalueerd zouden worden. Middels een enquête zijn de meningen gepeild en de 
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samenvatting van uitkomsten en de vervolgstappen hebben we eind november via Parnassys met u 

gecommuniceerd. Deze week vond er een inloop/inbrengavond plaats voor omwonenden over de 

herinrichting van de Heuvelenweg, de Poolweg en de Batingheweg. Deze weg wordt als grootste knelpunt 

gezien door de respondenten van de enquête. Er is budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om de 

Heuvelenweg te gaan herinrichten. Het deel van de Heuvelenweg voor de school valt hier niet onder. Deze 

is als onderdeel van de verkeersveiligheidsmaatregelen ten behoeve van de school al heringericht en blijft 

daarom buiten beschouwing. We hebben als brede school wel aandacht gevraagd voor de herkenbaarheid 

van de Twingel, de schoolzone en de aanwezigheid van de fietsparkeerplaats. We zijn ons er daarnaast van 

bewust dat verkeersveiligheid ook een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.  

De inbreng wordt geïnventariseerd en zodra de plannen meer concreet zijn, wordt een informatie-

inloopavond georganiseerd. Mocht het zover zijn, dan zullen we u hierover op tijd informeren middels de 

nieuwsbrief.  

 

Bezoek Rijksmuseum 
Op maandag 25 februari brachten de groepen 5, 6 en 7/8b een bezoek aan het 

Rijksmuseum. De kinderen waren heel enthousiast. De rondleiding sloot aan bij ons 

project de Gouden Eeuw. De verhalen van de gidsen waren heel inspirerend en 

herkenbaar voor de kinderen. Ondanks de lange reistijd was deze excursie zeer de moeite 

waard. De bussen waren geregeld door het Rijksmuseum. Dankzij een bijdrage van de 

ouderraad konden we deze rondleiding volgen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Zo dicht bij de Nachtwacht… 

wat een geweldige excursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeskoorts in groep 4  
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4b veel boeken gelezen. Van sommige 

boeken kregen ze zelfs de leeskoorts! Er werd bijgehouden hoeveel bladzijden er op een dag 

door de gehele groep werd gelezen. Op deze manier werden de kinderen nog enthousiaster om 

te lezen. N.a.v. de gelezen boeken werd er gestemd welk boek het leukst was. Het boek: "Een 

pittig soepje" van Femke Dekker kreeg de meeste stemmen. 

 
 

Excursie groep 7 en 8 
20 maart gaat groep 7/8a 's morgens naar het Drents Archief en het Drents Museum in Assen in het kader 

van de Culturele Mobiliteit. 
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Voorleeswedstrijd 
Bente Beek, onze school-voorleeskampioen, vertegenwoordigt ons op woensdag 20 maart bij de 

gemeentelijke voorleeswedstrijd.  

 

De Ouderraad zoekt een penningmeester 

 

- Wil je graag wat dichter bij de basisschool 

van je kind(eren) staan ? 

- Zie je graag blije kinderen ? 

- Ben je goed met cijfers en wil je helpen de 

ouderbijdrage optimaal en efficiënt te 

besteden? 

Dan is de Ouderraad van de Burg. W.A. 

Storkschool op zoek naar jou! 

We zoeken een penningmeester die namens de Ouderraad toezicht houdt op de besteding van de 

ouderbijdragen en inkomsten oud papier. 

 

We zijn op zoek naar een ouder die: 

- Het leuk vindt om zijn of haar  kennis van de financiële administratie in te zetten voor de 

ouderraad 

- Kennis heeft van boekhouden 

- Ervaring heeft met Excel,  telebankieren en incasso’s 

- Secuur is en vragen durft stellen 

- Gemiddeld een uurtje per week zich hiermee bezig kan houden 

 

Vind je het leuk en interessant om je bezig te houden met de financiële administratie en het opstellen, 

bewaken en verantwoorden van de begroting?  

Stuur dan een mail naar  or.storkschool@talentwesterveld.nl of neem voor informatie contact op met onze 

huidige penningmeester P. Doornbos 06-20601402 

 

Hartelijke groet, 

Ouderraad Burg. W.A. Storkschool  
 

50 jaar SportDrenthe: fantastische dansactie 
Dinsdag wordt Dansdag! Lotte Mulder heeft op het nummer Happy van Pharell Williams een toffe dans 

gemaakt van 50 passen. In 10 weken laat ze iedere keer een stukje van de dans zien en daagt ze kinderen uit 

om de dans mee te doen. Volgende week dinsdag komt het eerste deel van de dans online. Iedere week gaat 

er een nieuwe film online en kunnen kinderen steeds een stukje dans leren. Lotte legt het toegankelijk uit en 

neemt de kinderen echt mee in de dans. 

Kijk voor een voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=qKCfhWJGKJE  

Voor een stukje uitleg van Lotte: https://www.youtube.com/watch?v=8ifZXlM74_Y  

 

Kinderen kunnen, als ze dit willen, aan het einde van de 10 weken een filmpje insturen met hun 

ingestudeerde dans. Uiteraard is er een prijs te winnen! Sport Drenthe kiest, samen met Lotte, de winnaar. 

De winnaar wint een middag lasergamen. Kijk voor de spelregels op: https://50jaar.sportdrenthe.nl/dinsdag-

dansdag/ Deadline voor aanleveren filmpjes is 22 mei.  

 

mailto:or.storkschool@talentwesterveld.nl
https://www.youtube.com/watch?v=qKCfhWJGKJE
https://www.youtube.com/watch?v=8ifZXlM74_Y
https://50jaar.sportdrenthe.nl/dinsdag-dansdag/
https://50jaar.sportdrenthe.nl/dinsdag-dansdag/
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Nieuws van de schoolfotograaf 
Beste ouder/verzorger, 

Foto Koch komt op 26 en 27 maart de schoolfoto’s maken. Via de leerkracht van 

uw kind krijgt u op tijd een (Klasbord)bericht op welke datum zijn/haar groep 

staat ingepland. Ook zullen we een service bieden om broertjes/zusjes-foto’s te 

laten maken met broertjes of zusjes die (nog) niet op onze school zitten. Dit zal op een moment buiten 

schooltijd zijn. Ook dit moment wordt via de leerkracht van uw kind gecommuniceerd.  

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de privacy afspraken vanuit 

de school. Stichting Talent Westerveld heeft een overeenkomst afgesloten met Foto Koch. Om het wettelijk 

voor beide partijen goed te regelen, is er een verwerkersovereenkomst opgesteld (AVG-proof en juridisch 

getoetst, zie op onze site onder tabblad De School de link naar ons privacybeleid). 

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. 

Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografie dag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert 

de fotograaf op de fotografie dag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, 

ingedeeld worden bij de fotograaf. 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een 

uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een 

leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! 

U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.   

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 

inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een 

bestelling kunnen plaatsen op de site. 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waaruit u een mooie keuze kunt 

maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en 

afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!  

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. 

Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

Met vriendelijke groet,  

Team Storkschool 

 

 

 

 

 


