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         Nieuwe leerlingen  

  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons 

op school.   

  

In groep 1/2a:   Elisa Jonker  

In groep 1/2c:   Thijs van de Veen 

                          Melle pit 

 

Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe!   

  

Luizencontrole  
Afgelopen  maandag vond er weer een Luizencontrole 

plaats op school. Er werden geen luizen aangetroffen, wel 

werden er neten geconstateerd. We vragen u alert te 

blijven! 

 

Typediploma 
Marijn Huisman, Jane van den 

Heuvel en Sascha Doornbos uit groep 

7a hebben hun typediploma gehaald. 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

Agenda 

 
13 mei               Studiemiddag leerkrachten   

                          kinderen om 12.00 uur vrij                                        

                          Dwingeldermarkt 

 

14 mei               Kijkochtend 

 

20 mei               Studiemiddag leerkrachten 

                          kinderen om 12.00 uur vrij 

                              

20 mei               Verjaardag juf Jenny 

 

22 mei                Schoolreis groep 3 en 4 

                           Julianatoren Apeldoorn 

 

30 t/m 31 mei    Hemelvaartweekend 

 

3 t/m 6 juni         Avond4daagse 

 

 

    Volgende Oudpapieractie 
               Dinsdag 21 mei 

Mededeling schoolfruit 
Vanaf deze week is er geen schoolfruit meer. De subsidie voor dit gezonde tussendoortje loopt niet het 

gehele jaar. Wilt u dus zelf weer fruit meegeven?  

 

Schoolzwemmen  
Het schoolzwemmen gaat weer van start voor de groepen 4 t/m 7. De lessen staan voor alle 

groepen op de dinsdag gepland. Afgelopen dinsdag kon het zwemmen niet doorgaan, omdat 

de temperatuur niet prettig was voor het zwemmen.  

De kinderen moeten elke dinsdag hun zwemkleding, handdoek en de fiets mee naar school 

nemen. Via Klasbord wordt ouderhulp gevraagd om mee te fietsen.  

 

Dringende oproep voor Bibliotheekhulp   
Wie HELPT ons! We hebben nu te weinig hulp voor de donderdag voor de ‘BIEB op school’, daarom 

hebben we dringend hulp nodig voor de donderdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur. Dit hoeft niet elke week, 

kan/mag ook 1 dag zijn. Anders zijn we helaas genoodzaakt om een dag te minderen, of de bieb te moeten 

gaan sluiten op de donderdag. Dit moeten we toch niet willen! U kunt u opgeven door een mail te sturen 

naar: c.haan@talentwesterveld.nl   

 

Twingel-dag op 14 mei 
Dinsdag 14 mei organiseren we samen met de Fontein en Kaka een open ochtend. Alle ouders, maar ook 

grootouders, buren en belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje nemen bij “onze school in 

bedrijf”. U mag in de klassen kijken terwijl er les wordt gegeven en natuurlijk hebben we een kopje koffie of 

thee voor u klaar. Noteert u vast in uw agenda: dinsdag 14 mei van 8.30-11.15 uur en wij hopen: Tot dan!   
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Bezoek aan Stolk Autoservice 
Groep 4,5 en 6 hebben een bezoek gebracht aan het bedrijf van Emiel 

Stolk in het kader van techniek. De kinderen konden o.a. lassen, band 

vol pompen, wiel wisselen, een lampje laten branden. Het waren 

mooie ervaringen! Ook zagen ze hoe belangrijk de computertechniek 

is in een garage. Dank aan Emiel en beide monteurs voor de goede 

organisatie en begeleiding. 

 

Schoolreis groep 3 en 4 
Groep 3 en 4 gaan 22 mei op schoolreis naar Juliantoren Apeldoorn. We gaan met de bus. De brief met 

verdere informatie voor desbetreffende ouders volgt nog. 

 

Herdenking 
 

 

Zaterdagavond hebben, traditiegetrouw, een aantal leerlingen een bloemstuk gelegd bij 

het monument aan het Holtien. Onze school heeft dit monument geadopteerd. Na het 

bezoek aan de monumenten ging de plechtigheid in de kerk verder. Drie leerlingen 

hebben een gedicht geschreven dat door henzelf of een ander werd voorgelezen. 

Na de 2 minuten stilte bij het monument op de Brink ging iedereen weer naar huis. 

 

 

 

Voorstelling: ‘De wolf is terug’ 

De kinderen van de groepen 3,4,5 en 6 hebben genoten 

van een prachtige voorstelling. De voorstelling werd 

door één persoon gespeeld. Hij wist de kinderen van het 

begin tot het eind te boeien. De voorstelling ging over 

een wolf op de Veluwe en de dieren die daar leven.  

 

…Is de wolf in aantocht? Plotseling verscheen, 

rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een 

verdwaalde, onbeschaafde en hongerige wolf. 

Een vertelvoorstelling vol komische personages… 
 

 

Groep 8 eindtoets 
Deze week heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Op onze school hebben we gekozen voor Route 8, een 

adaptieve toets, die zich iedere keer naar de leerling aanpast. De leerlingen werken hier 2 á 3 uur aan en het 

gaat volledig digitaal. Over een paar weken horen we de uitslag. Gelukkig heeft het weer goed meegewerkt. 

 

Oud papieractie   
Op  16 april 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 
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coördinatoren zodat zij nog iets anders kunnen regelen. Inez Bezemer (inez.bezemer@hotmail.com)  of 

Renate Venema (johnnyenrenate@hotmail.com)      

 

Dinsdag 21 mei is onze volgende oud papieractie.  Hiervoor zijn de volgende families 

ingeroosterd: Fam. Hoekstra (Annerixt), Fam. Hofstee, Fam. Hoogendoorn, Fam. Hoogenkamp, Fam. 

Hoonstra, Fam. Huisman, Fam. Hunneman, Fam. Jeltema, Fam. de Jong,  

 

Reserve: Fam. Petersen, Fam. Puik 

 

Afscheidsmusical groep 8 
Het afscheid van groep 8 zal op donderdagavond 4 juli in Sporthal de Hulsebosch plaatsvinden. Meer informatie 

hierover volgt nog. Noteert u vast de datum! 

 

Vakantierooster 2019 - 2020 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar is vastgesteld. Er zullen daarnaast nog een aantal 

studiemomenten voor het team worden gepland. (Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij) 

 

Herfstvakantie 19 t/m 27 okt 2019 

Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 Jan 2020 

Voorjaarsvakantie 15 feb t/m 23 februari 2020 

Goede vrijdag 10 april 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Meivakantie 25 april t/m 11 mei 2020  

Hemelvaart do 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Pinkster maandag 1 juni 2020 

Talentdag dinsdag 2 juni 2020 

Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020 

 

 

 

 

 

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

 

-Tekenproject GGD Drenthe: De badkamerhanger werkt!  

 

 


