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        Nieuwe leerlingen  

  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons 

op school.   

  

In groep 1/2a:   Amir Zwiers 

In groep 1/2c:   Meike te Winkel 

                         Fiene de Mik 

 

Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe!   

 

Van 3 t/m 6 juni 2019 

 

Agenda 
 

30 t/m 31 mei    Hemelvaartweekend                         

 

4 t/m 6 juni      Avond4daagse 

 

10 juni              Pinksterweekend 

 

11 juni              Talentdag leerkrachten 

                          leerlingen vrij 

 

20 juni                Schoonmaakavond 

 

 

Volgende Oudpapieractie 
dinsdag 18 juni 

Science Hub 
Ruimtevaarder André Kuipers heeft in Dwingeloo in 

aanwezigheid van leerlingen van de Fontein en de 

Storkschool de eerste ‘Open Science Hub’ geopend. In 

deze hub kun je van alles bekijken over de Melkweg.  

Astron in Dwingeloo wil op deze manier wetenschap en 

techniek dichter bij de mensen brengen.  Meester 

Matthieu had voor deze opening samen met leerlingen 

van groep 7 en 8 een prachtig lied geschreven. Een lied 

met eigen tekst en melodie over de Melkweg. Dit bracht 

hij spelend op zijn ukelele samen zingend met de 

leerlingen ten gehore.  

Voor de kinderen die bij de opening waren, was een actieve rol weggelegd. Zo mochten ze met 

zelfgemaakte telescopen in de weer. En ze kregen een kindercollege van André Kuipers. De leerlingen, met 

hun zelfgemaakte ruimtemutsjes op het hoofd, luisterden ademloos. 

 

Groep 8 eindtoets 

Onze school heeft de ROUTE 8 eindtoets gemaakt. We hebben boven het landelijk gemiddelde gescoord, de 

kinderen hebben naar verwachting gepresteerd. U heeft wellicht gehoord dat er een fout is ontstaan bij de 

berekening van de toetsadviezen, het schooladvies naar aanleiding van de toetsscore van de leerlingen. Deze 

fout had ook betrekking op sommige toetsadviezen van onze leerlingen. Dit heeft niets te maken met 

ROUTE 8 als toetsaanbieder. Met de toets zelf is niets mis, de eindtoets hoeft niet opnieuw gemaakt te 

worden. Omdat wij op school nog bezig waren met de analyse van de opbrengsten waren de foute 

toetsadviezen nog niet gecommuniceerd. Wij hebben na deze bekendmaking de ouders van de leerlingen van 

groep 8 de goede toetsadviezen kunnen meegeven. Deze “goede adviezen” kwamen meestal overeen met het 

al eerder gegeven schooladvies.  

  

Gevraagd voor groep 1/2c: oude apparaten  
Vanaf 3 juni start groep 1/2c een techniekproject. Heeft iemand thuis nog oude apparaten die de kinderen 

redelijk gemakkelijk uit elkaar kunnen halen? Dan zien we die graag tegemoet. Ook kunnen we gebruiken: 
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keukenrollen, kartonnen kokers, dopjes alle soorten en petflessen. Inleveren kan bij juf Annie en juf 

Anneloes. 

 

Bericht van de penningmeester van de Ouderraad 
Op 27 mei staat de volgende incasso gepland: 

Ouderbijdrage 2e halfjaar 

 

Schoolreis groep 3 en 4 

Woensdag 22 mei zijn de groepen 3 en 4 met de bus naar "de Julianatoren" 

in Apeldoorn geweest. De kinderen hebben zich heel goed vermaakt in de 

attracties. Het was geweldig schoolreisweer. Moe maar voldaan keerden we 

na een geslaagde schoolreis huiswaarts. Wij willen de begeleidende ouders 

nog hartelijk bedanken voor de hulp.  

 

 
Schoolreis Wildlands 
Woensdag 15 mei zijn groep 5 en 6 op schoolreis geweest naar Wildlands. We hebben een prachtige dag 

gehad en kunnen terugkijken op een geslaagde schoolreis!    

       
 

Project Vervoer en Verkeer 
Omdat we op school de afgelopen 

weken het project Vervoer en Verkeer 

deden in de groepen 4 t/m 7 mochten 

deze kinderen allemaal op bezoek bij 

garagebedrijf Stolk in Dieverbrug. 

Tijdens deze bezoeken konden we de 

werkplaats goed bekijken en mochten 

de kinderen ook allerlei activiteiten zelf 

uitproberen, zoals een lamp vervangen, 

wiel verwisselen, onderdelen herkennen 

en zelfs lassen! 

 

We bedanken Emiel Stolk voor zijn enthousiaste ontvangst en de hulpouders voor 

het meefietsen en begeleiden van de groepjes.   
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Juffendag speeltuintje Lhee 
Vorige week vrijdag hebben we juffendag gehouden in het speeltuintje Lhee. Het was erg gezellig en we hebben 

het op 1 bui na droog gehouden. 

 

 
Juffendag speeltuintje Lhee 

 

ICT pilot in groep 7/8 
De tweede pilot met Chromebooks is in volle gang. Om goed uit te proberen welke digitale werkwijze voor 

onze school passend kan zijn, probeert groep 7a de Chromebooks van HCS/Cloudwise-Cool uit. De 

kinderen werken digitaal voor topografie, rekenen en spelling. Ook het maken van Kahoots of werkstukken 

gaat heel prettig met een Chromebook. Na deze pilot volgt een evaluatie en daarna maken we een keus voor 

schooljaar 2019-2020. 

 

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

 

- Avondwandelvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2019. De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar.  

  De start is ook dit jaar op alle avonden bij:  

  Café 't Hof van Dwingeloo. Starttijd: Tussen 18.00 en 18.30 uur  

  Inschrijfgeld: € 4,00  

  Zie ook website: http://www.avondvierdaagse-dwingeloo.nl 

  

 

 


