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Nieuwe leerlingen  

  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op 

school.   

  

In groep 1/2a:  Fabian Frans 

In groep 1/2b:  Nienke Boelen 

                          

Van harte welkom op onze school. We wensen jullie een fijne en 

een plezierige schooltijd toe!  

 

Volgende Oudpapieractie 

dinsdag 9 juli 

Agenda 

 
 25, 26 en 27    Oudergesprekken 

 juni                  facultatief 

 
 28 juni             Verjaardag juf Gretha 

                 

4 juli             Musical 

 

11 juli           Pleinavond 

 

13 juli           Verjaardag juf Henny 

 

13 juli t/m 

25 aug.          Zomervakantie 

   
 

Koningin Máxima in Theater De Tamboer in Hoogeveen  

Afgelopen donderdag 20 juni is erevoorzitter Koningin Máxima in De Tamboer getuige geweest van de 

ondertekening van Muziekakkoord Drenthe. Groep 6 werd uitgenodigd om bij hierbij aanwezig te zijn en 

ook de bestuurder van onze stichting, Jan Scholte Albers, was aanwezig. Met dit akkoord beloven 

onderwijsstichtingen, culturele instellingen, pabo's, gemeenten en de provincie om zich in te zetten voor 

meer en beter muziekonderwijs op alle Drentse basisscholen. Het is het achtste convenant muziekonderwijs 

dat wordt ondertekend binnen het programma van Méér Muziek in de Klas. Koningin Maxima zwaaide en 

we konden haar bijna aanraken. En wat ook bijzonder was: Elyse en Roald zijn geïnterviewd voor het 

jeugdjournaal. Iedereen heeft lekker gezongen en het was een leuke ochtend! We willen tenslotte de ouders 

van de leerlingen van groep 6 nog hartelijk bedanken voor het organiseren van het vervoer. 

 

   
 

Afscheid meester Wim 
Wim Russchen gaat vanaf 2019-2020 volledig werken voor het Zone College in Zwolle. Dit schooljaar is 

Wim al twee dagen werkzaam daar, maar voor het komend schooljaar is hem een volledige baan 

aangeboden. Dat is voor hem natuurlijk fantastisch, maar wij moesten wel even slikken toen we het 

hoorden… We wensen Wim veel succes en we bieden kinderen en ouders de gelegenheid afscheid te nemen 

van Wim tijdens onze pleinavond in de laatste schoolweek. U krijgt over de pleinavond nog informatie via 

de leerkracht van uw kind.  
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Oermusem  
Een aantal groepen hebben een bezoek gebracht aan het 

Oermuseum in Diever. Een geweldig leuk, interessant en 

leerzaam uitje.  

 

 

 

Muziekuitvoering van groep 4  

De kinderen van groep 4 hebben een muziekuitvoering gehad. 

De uitvoering vond dinsdagavond plaats in de Ned. 

Hervormde kerk in Dwingeloo. Veel ouders, broertjes en 

zusjes, opa’s en oma’s luisterden naar de leuke liedjes die de 

kinderen hadden geleerd. Het was een leuke avond. 

 

 

 

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

- Nieuw in Westerveld: Pony Power voor kids  voor kinderen van 6-12 jaar.  
 

- Het Sport- en cultuurkamp gaat dit jaar naar Dakajam 2019. Deze zomer bieden de beweegcoaches van 

de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan  

ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de 

mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2019. 
 

- Door gebruik te maken van de VakantieBieb-app kunnen duizenden kinderen in de zomer doorlezen. De 

app is gratis te downloaden. Wij vinden lezen belangrijk. Dit aanbod is een mooie ontwikkeling en De 

Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb.  

 

- Wij vallen niet uit bomen. De eikenprocessierups komt van mei t/m augustus voor in heel Drenthe. 

Eikenprocessierupsen lopen in een lange rij (processie) achter elkaar aan op en rond eikenbomen. Van de 

brandharen van de rups kunt u last krijgen van jeuk, bultjes, blaasjes en roodheid. De brandharen zijn niet 

zichtbaar met het blote oog. De gewone haren wel.  

 

- Hou jij van de natuur? 

En ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Kom dan een keer bij de Junior Rangers Dwingelderveld kijken! 

 

 

 


