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         Nieuwe leerlingen  

  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons 

op school.   

  

In groep 1/2a:  Elisa Jonker 

In groep 1/2b: Yara van Delden 

In groep 1/2c:  Emma Hogenkamp 

                          

Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe!   

 

Typediploma  
Gijs Wiechers, Linde Gerringa en 

Jurrian Kloosterman hebben hun 

typediploma gehaald. Top gedaan! 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

Agenda 
                 

10 juni              Pinksterweekend 

 

11 juni              Talentdag leerkrachten 

                          leerlingen vrij 

 

16 juni               Bezoek aan het Oermuseum 

                          Groep 6 

 

18 juni               Muziekuitvoering  

 

20 juni         Groep 6 naar de Tamboer,           

schoonmaakaaa en Schoonmaakavond 

 

25, 26 en 27        Oudergesprekken 

juni                    facultatief 

 

Volgende Oudpapieractie 

dinsdag 18 juni 

Talentdag dinsdag 11 juni 
Op dinsdag 11 juni vindt de Talentdag plaats voor collega’s van de scholen uit Westerveld. Het thema is: “Lol in 

de school”. De leerlingen zijn dinsdag vrij. 
 

Afname Citotoetsen, rapporten en 10 minuten gesprekken  
In deze periode worden de Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. Daarna maken we de rapporten. 

De laatste contactavonden van dit schooljaar worden gehouden op 25, 26 en 27 juni en zijn facultatief. U bent 

van harte uitgenodigd! De intekenlijsten komen t.z.t. in de gang te liggen. 
 

Meer muziek in de klas: Muziekakkoord Drenthe 

 

Op 20 juni 2019 wordt, onder toeziend oog van Koningin Máxima, Muziekakkoord Drenthe getekend. 

Schoolbesturen, waaronder onze stichting Talent-Westerveld, maar ook culturele organisaties, Pabo’s, 

gemeenten en provincie beloven in dit akkoord dat ze zich hard maken voor structureel muziekonderwijs op alle 

basisscholen en voor alle kinderen in Drenthe. 

Het Muziekakkoord wordt ondertekend in Theater De Tamboer in Hoogeveen, tijdens een feestelijke 

bijeenkomst van 9.45 tot 12.00 uur met verschillende muzikale activiteiten voor en door kinderen. 

Uit elke gemeente is er plaats voor één of twee basisschoolklassen. Onze school is uitgenodigd voor dit 

evenement. Wij gaan daarom met groep 6 naar Hoogeveen. Tijdens het evenement zingen alle aanwezige 

kinderen het lied “Doe je mee”, dat speciaal voor deze bijeenkomst door de Drentse zangeres Martijje is 

geschreven. Het lied is te beluisteren via https://www.martijje.nl/doejemee 
 

Schoonmaakavond 
Het schooljaar loopt langzaam ten einde, het wordt tijd om de lokalen weer op te frissen voor het volgende 

schooljaar. Daarom wordt binnenkort door de Ouderraad de jaarlijkse schoonmaakavond weer 

georganiseerd. Wij vragen uw hulp voor lichte schoonmaakwerkzaamheden, zoals het afnemen van 

speelgoed in de kleuterlokalen, het schoonmaken van kasten, het schoonmaken van de lockers etc. 

Dit zal plaatsvinden op donderdagavond 20 juni van 19:00 tot 21:00.  

Alle hulp is hierbij welkom! Vele handen maken licht werk. U krijgt via Klasbord een oproepje om u op te 

geven. Graag zelf een emmer / schoonmaakdoeken / eventueel een trapje meenemen. De Ouderraad zorgt 

voor schoonmaakmiddelen; en uiteraard ook voor koffie, thee en iets lekkers. 

We zien u graag de 20e juni. Alvast hartelijk dank! De Ouderraad. 

https://www.martijje.nl/doejemee
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Mooi gebaar 
Toetjes voor de liefhebbers... Afgelopen maandag bracht Dirk Bruins overgebleven toetjes van de Open 

Boerderijdag op school. Dank je wel Dirk, voor dit ‘lekkere’ gebaar.  
 

Molen 

Ter afsluiting van het molenproject hebben de kleuters een bezoek gebracht aan molen De Weert in Meppel. 

Daar  hebben de kinderen een leuke rondleiding gehad waar alle zintuigen werden geprikkeld. Kortom: een 

leuk en leerzaam bezoek!  

 

       
 

Decoteam  
Een zomerse sfeer in school! Het decoteam heeft weer een prachtige zomerse sfeer in school gecreëerd.  

Complimenten en hartelijk dank aan het deco-team! 

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb 
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de 

VakantieBieb-app. Een mooie ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. 

Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van het AVI-

niveau voorkomen. De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar 

liefst 50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze mop is top van 

Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13, Game 

Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De 

VakantieBieb-app is een  zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor kinderen opent de 

VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen 

beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

 
Oud papieractie    
Op dinsdag 18 juni 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 18 juni is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd:   

Fam. Jonker (Maaike), Fam. Jonker (Nicolas), Fam. Klaassen, Fam. Klein, Fam. Kloosterman, Fam. van der 

Koogh, Fam.van der Kooij, Fam. Koopman, Fam. Koops (Sem) 

Reserve: Fam. Ritsma, Fam. Rosing 
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Brandweer 

 

In het kader van ons project techniek zijn 

beide groepen 4 naar de brandweer 

geweest. We hebben leren blussen, hoe 

snel je je uniform moet aantrekken en we 

mochten echt even in de brandweerwagen 

zitten. De kinderen waren erg enthousiast. 

We willen de moeders die meefietsten en 

de brandweer bedanken voor deze 

leerzame middag. 

 

Schoolkorfbaltoernooi 
Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts 

(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur plaatsvinden op het 

sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn welkom om mee te doen aan dit 

toernooi. Aan het begin van het volgende schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich hiervoor 

opgeven bij hun juf of meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen 

meedoen!  

 

Welke groepen volgend schooljaar?  
Elk jaar krijgt een school formatie (arbeidsplaatsen) toegekend gebaseerd op het aantal leerlingen. Ook voor 

komend jaar betekent dit dat er in totaal met 11 groepen gewerkt kan worden. De MR heeft onlangs 

ingestemd om met de volgende groepsindeling te gaan werken:  

  

Groep 1/2 a    Groep 4   Groep 7 

Groep 1/2b   Groep 5b   Groep 8a 

Groep 2c/3a   Groep 5/6a   Groep 8b 

Groep 3b   Groep 6b 
  

We laten u nog weten hoe de leerlingen worden geplaatst en hoe de bemensing van de groepen zal zijn. 

Daarover zijn we nog in gesprek. 

 

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

- De landelijke IVN Slootjesdagen zondag 16 juni.Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op avontuur langs de 

waterkant, samen met je (groot)ouders of een andere volwassene; met schepnetjes op zoek naar diertjes en 

planten in de sloot; alles bekijken met een loepje en opzoeken hoe alles heet. Meer informatie hierover 

staat op de website van IVN. 
 

- Nieuw in Westerveld: Pony Power voor kids. In de training met praktijkgerichte lessen, waarin 

oefeningen gedaan worden met pony’s, wordt er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gewerkt in 

kleine groepjes aan de thema’s zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen aangeven, samenwerken, positief 

gedrag, omgaan met emoties. Startdatum 7 Juni 2019. 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/doe-mee-met-de-slootjesdag-in-uffelte
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/doe-mee-met-de-slootjesdag-in-uffelte
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- Het Sport- en cultuurkamp 2019 gaat dit jaar naar Dakajam! Dakajam is een vakantiekamp voor 

kinderen die een week lang verschillende sport, spel en cultuuractiviteiten doen. Tijdens het vakantiekamp 

een van de beweegcoaches van gemeente Westerveld aanwezig. De eerste week is van 12 tot en met 16 

augustus en is voor kinderen in de leeftijd vijf tot en met twaalf jaar.   
 

- In de zomer kun je lekker doorlezen dankzij de VakantieBieb! De VakantieBieb-app is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Een 

mooie ontwikkeling, lezen is erg belangrijk.  
 

- Open rapworkshop met Shakespeare tint in Diever. Op 21 en 22 juni vindt in Diever weer de Nachtelijke 

Beleving plaats. Een wandelroute door Diever langs diverse korte theatrale stukjes. Op zaterdag 22 juni 

wordt dit gecombineerd met het Festival Midzomernachtdroom. Op de Brink in Diever staat een podium 

waar tussen 20.00 en 22.30 uur door Muziekcentrum Westerveld diverse regionale acts geprogrammeerd 

zijn. 

 

 

 


