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Het is LENTE! 

  
In de kleutergroep en groep 3 is er ‘jong leven’ te 

bewonderen. We hebben kuikentjes op school! 

  

Luizencontrole  
Na de meivakantie maandag 6 mei 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. 
 

Oudpapieractie 
             dinsdag 16 april  

Zorgt u ervoor dat het papier om 18.00 uur langs de 

kant van de weg staat? 

   

Typediploma  
Noa Smit heeft haar typediploma 

gehaald. Van harte gefeliciteerd!  

   

 

Agenda 
 

  13 april               Palmpasenoptocht SDA 

                             ‘haantje op een stokje’ 

 

  15 april                Lessenserie Theater 

                              groep 3 en 4 

 

  16, 17 april          Project fiets veilig 

                              groep 7 en 8 

 

  17 april                 Bezoek 8b en 7/8a  

                               Rijksmuseum 

 

18 april                  Pasen eiertikken  

                              graag uw kind 2             

                              hardgekookte eieren mee   

                              naar school geven  

 

19 april t/m 3 mei  Paas-/meivakantie  

 

6 mei                    Luizencontrole  

 

  8 mei                   Voorstelling 

                              “De wolf is terug” 

                               groepen 3/4/5/6 

 

    13 én 20 mei       Studiemiddag leerkrachten   

                                kinderen om 12.00 uur vrij                                        

                                (13/5 Dwingeldermarkt) 

Nieuwsbrief week later 

Vanwege werkzaamheden Ziggo en daardoor geen/minder internet, hebben we deze nieuwsbrief een week 

uitgesteld. Door deze werkzaamheden waren we slecht bereikbaar op school. We weten van u dat de 

(telefonische) bereikbaarheid van onze school een bron van ergernis is. Er is ons verzekerd dat deze 

ergernissen voorbij zullen zijn zodra we zijn aangesloten op glasvezel. 

 

Koningsspelen 2019 
We kijken terug op geslaagde, sportieve Koningsspelen! De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een 

spelletjescircuit op het plein doorlopen en de leerlingen van groep 3 t/m 8 waren op het sportveld en in de 

sporthal. Het was fris buiten, maar dit bleek geen belemmering. We hebben er dit jaar voor gekozen om het 

Koningsontbijt als lunch aan te bieden. In alle groepen hebben de kinderen gezellig met elkaar gegeten. 

Vanaf deze plaats danken we iedereen die heeft geholpen om deze dag, de spelletjes en de sportieve 

uitdagingen tot een succes te maken!   
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Van de taalcoördinator 

Afgelopen week kregen alle bibliotheken in Westerveld een bezoek van het college. Omdat wij een “Bieb op 

School” hebben, kwamen wethouder en raadsleden natuurlijk ook naar de Twingel. Carmen Haan, onze 

taalcoördinator, heeft uitgebreid gesproken over de toegevoegde waarde van onze Bieb op School. We 

willen met behulp van onze biebboeken kinderen meer plezier in lezen laten ervaren. We weten dat lezen 

kinderen veel kan brengen. Plezier in (voor)lezen draagt bij aan de algemene ontwikkeling, 

taalontwikkeling, woordenschat en schoolsucces.  

 

Voorjaar in school 
Het decoteam heeft het voorjaar in school laten ontwaken. 

Een prachtig ontluikende lente. We worden er zo vrolijk 

en dartel van! Het ziet er weer prachtig uit. Hartelijk dank 

voor alle leden van het decoteam. 

 

 

Gastles week van het geld 
Eind maart hebben we in de groepen 6 en 7b aandacht besteed aan de 

week van het geld. Roelina de Groot kwam in de groep met een quiz 

en informatie over het omgaan met geld. De kinderen deden 

enthousiast mee, want bij elk goed antwoord konden ze "geld 

verdienen". Na afloop kreeg ieder kind een spaarpotje. We bedanken 

Roelina hartelijk voor de gastles! 

 

Oud papieractie   

Op dinsdag 16 april houden we weer een oud papieractie. 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 en niemand kunt vinden die u kan vervangen, geef dit dan door aan een van de coördinatoren: Inez 

Bezemer (inez.bezemer@hotmail.com)  of Renate Venema (johnnyenrenate@hotmail.com)      

 

Dinsdag 16 april is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd:  
Fam. de Groot, Fam. Guichelaar, Fam. Gunst, Fam. de Haan, Fam. Haveman, Fam. Heeroma, Fam. van den 

Heuvel, Fam. Heythekker, Fam. Hoekstra (Romy),  

  
Reserve: Fam. Palma en Fam. Pekelharing 

 

Paasactiviteiten  
Op donderdag 18 april houden we de jaarlijkse eiertikwedstrijden. Dan brandt de strijd 

om het eiertikkampioenschap weer los. Wilt u uw kind op die dag twee hardgekookte 

eieren meegeven naar school?  
 

Koningsdag vrijmarkt 
Zaterdagmorgen 27 april wordt er een vrijmarkt gehouden op de Brink in Dwingeloo. Kinderen kunnen 

vanaf 8.30 uur een plaatsje zoeken om een kleedje met spullen vol te leggen. De vrijmarkt is van 8.30 tot 

11.30 uur. Iedereen is WELKOM! 
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4 mei: herdenking slachtoffers oorlogsgeweld  
In deze periode besteden wij in groep 8 altijd veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. In Nederland zijn 

het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking 

op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Naast het stilstaan bij de vele slachtoffers die in oorlogen 

vallen, willen wij kinderen ook bewust maken van wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. We 

betrekken onze leerlingen bij de lokale oorlogsgeschiedenis. Daarom heeft de school het monument bij ’t 
Holtien geadopteerd. Jaarlijks onderhouden wij deze plaats en leggen we er samen met de Historische 

vereniging bloemen bij. We stimuleren de leerlingen van groep 8 om, op vrijwillige basis, op 4 mei de 

herdenkingsdienst bij te wonen. Enkele kinderen zullen dan ook een zelfgeschreven gedicht voorlezen.  

 

Route 8  
Op school wordt de eindtoets ROUTE 8 afgenomen. In de verplichte eindtoets kan uw kind laten zien wat 

hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. De leerkracht geeft het 

schooladvies, dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent 

dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is een 

tweede objectief gegeven. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau. De toets wordt 

digitaal via internet afgenomen. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. 

Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt 

uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar zij worden wel altijd uitgedaagd. Dit 

werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Deze toets wordt na de meivakantie afgenomen. 

 

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

 
-Op paasmaandag 22 april kraomschudden en gouden eieren zoeken bij de Holtinger schaapskudde 

 

-Belangrijke data voor brugklassers 
 

-26 juni:kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Stad en Esch Meppel; van 14.00 tot 16.00 uur 

              kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Stad en Esch Meppel; van 14.00 tot 16.00 uur 

              kennismakingsmiddag nieuwe ouders Stad en Esch Meppel; van 19.00 tot 21.00 uur 

              kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Stad en Esch Diever; van 19.00 tot 21.00 uur 

 
 

 


