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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
 We verwelkomen de volgende    

 nieuwe leerling bij ons op   

 school. 
 

 In groep 1/2b: Anouk Been 
 

Van harte welkom op school. 

We wensen je een fijne en een 

plezierige schooltijd toe!  

 

 Fietsende schoolkinderen 
 Er maken nog veel kinderen     

 gebruik van de drukke   

 Heuvelenweg als fietsroute  

 naar  en van school. 

  

Het is veiliger als de kinderen 

"achterlangs" fietsen via het    

 fietspad achter de Aldi en zo   

 langs de sporthal het   

 schoolplein  bereiken.  

 

  

19 t/m 29 sept. 

 

25 sept. 

 

2 okt. 

 

4 okt. 

 

6 okt. 

 

9 okt. 

 

 

14 okt. 

 

Nationale sportweek 

 

Kinderpostzegelactie 

 

Start kinderboekenweek 

 

Verjaardag juf Dieni 

 

MCD-run 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

sportveld in Wapserveen 

 

Dwingelermarkt; studiemiddag 

team 

 

Volgende 

Oudpapieractie: 

dinsdag 15 oktober 
 

MCD-run  
Zondag 6 oktober. Kinderen 

kunnen zich op 30 september, 

tussen 14.15-15.00 uur inschrijven 

op school (kosten € 2,-). 
 

KiVa 
Al geruime tijd werken we op school met het antipestprogramma 

KiVa. Regelmatig worden er lessen gegeven en gesprekken met de 

kinderen gevoerd over allerlei onderwerpen die met de sociaal-

emotionele ontwikkeling te maken hebben. Sinds dit jaar werken we 

samen met de Fontein en KaKa zodat we binnen ons gebouw dezelfde 

regels hanteren. We werken samen aan een fijne sfeer en een gezellig 

klimaat binnen het gebouw de Twingel. Om onze samenwerking 

zichtbaar te  hebben we in de hal een boom geplaatst. De KiVaboom, 

waar alle kinderen een hand in kunnen hangen. Momenteel werken we 

allemaal aan het vormen van een fijne groep. Steeds staat er een ander 

thema centraal, waarvan wij u op de hoogte zullen houden. Op 

woensdag 25 september wordt er onder het zingen van ons KiVa lied  

de laatste hand in de boom gehangen. Dit vindt plaats om 14.00 uur. Wilt u even komen 

kijken dan bent u van harte welkom! 
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Kinderpostzegels  
Vanaf woensdag 25 september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Kinderen 

van groep 8 gaan ook dit jaar weer van deur tot deur. Kinderen komen langs met de nieuwste 

kinderpostzegels, kaarten en andere producten. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden 

projecten voor kinderen in Nederland en het buitenland. Kinderen helpen met de actie andere 

kinderen. Dit jaar heeft de Kinderpostzegelactie als thema: “Dichtbij ieder kind, samen in actie 

voor dakloze kinderen”. Dit jaar zal een deel van het opgehaalde geld ingezet worden voor 

daklozenopvang. Deze kinderen hebben al veel meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer 

door een moeilijke periode heen. De opbrengst gaat deels naar kinderen in Nederland en deels 

naar kinderen in het buitenland. Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de 

Kinderpostzegelactie. 
 

Kinderboekenweek  
Op woensdag 2 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Van 2 t/m 13 oktober 2019 

staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee!   

Het Kinderboekenweekgeschenk is Haaientanden van Anna Woltz. Je krijgt het geschenk van 

2 t/m 13 oktober 2019 cadeau van je boekverkoper bij besteding van € 10,- aan 

Nederlandstalige kinderboeken. 

 

Staal-taal en Staal-spelling 
We zijn gestart met het werken met Staal, een taalmethode die is gericht op het toepassen van 

taal. De methode bestaat uit twee delen. Een spellinglijn, waarin ook grammatica zit 

verweven, en een taalleerlijn. De methodeschrijvers willen met deze methode de kinderen 

motiveren, écht boeien en sterker maken met taal. En dat is precies waar wij met z’n allen aan 

willen werken! 

Bij ieder hoofdstuk of thema beginnen we met de “bouwstenen”. Daarna, in de derde lesweek, 

kunnen kinderen zelf aan de slag met het maken van eigen taalproducten die passen bij het 

onderwerp of het thema, zoals een protestbrief, een betoog, een krantenbericht, een gedicht of 

een samenvatting. De kinderen sluiten elk thema in week vier af met het eigen eindproduct. 

Dat kan dus een krantenartikel zijn, maar ook een presentatie of sportverslag.  

Presenteren is een belangrijke vaardigheid in de huidige maatschappij. Met Staal ontwikkelen 

kinderen deze vaardigheid stap voor stap. Ze leren hoe ze hun presentatie het best kunnen 

voorbereiden en aan welke eisen ze moeten voldoen. 

Staal is een opbrengstgerichte methode. Optimale leerresultaten staan voorop. De methode 

biedt hierbij praktische ondersteuning. Opbrengstgericht werken betekent voor ons dat 

leerkrachten systematisch en doelgericht werken. Zo verbeteren we de onderwijskwaliteit op 

onze school en daarmee de prestaties van álle kinderen. Maar in de dagelijkse 

onderwijspraktijk kun je niet werken met 24 verschillende niveaus en werkwijzen per groep. 

We verdelen de klas daarom in kleinere groepen van ongeveer gelijk niveau. Staal biedt 

hierbij praktische ondersteuning, het taal-deel is concentrisch van opzet. Dit betekent dat 

dezelfde taal-onderwerpen steeds terug komen in de verschillende thema’s/hoofdstukken. 

Staal-spelling werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het 

vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale 

spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica met elkaar 

combineert. Hierbij tonen we u de categorieregels die we bij Staal spelling hanteren, zodat u 

thuis snapt waar uw kind het over heeft bij het schrijven van woorden. 
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Categoriekaart: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uitleg 

categoriekaart: 

1. Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor (klankzuivere woorden zoals “kat”). 

2. Zingwoord: Net als bij ding dong. 

3. Luchtwoord: Korte klank + cht met de ch van lucht behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt. 

4. Plankwoord: Daar mag geen g tussen. 

5. Eer-oor-eur woord: eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik schrijf oo; eur-woord, ik schrijf 

eu; eel-woord, ik schrijf ee. 

6. Aai-ooi-oei woord: Ik hoor de j, maar ik schrijf de i. 

7. Eeuw-ieuw woord: Ik denk aan de u. 

8. Langermaakwoord: Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet 

schrijven. Langermaakwoord (2): Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet 

schrijven. 

9. Voorvoegsel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e. 

10. Klankgroepenwoord: Klankgroep is… Laatste klank is …Dat is een 2-tekenklank of 

medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.  Dat is een korte klank, dan schrijf ik 

de … dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg. 

11. Verkleinwoord: Grondwoord is … Dat is een … woord. Dan –je, -tje, -pje erachter. Ik hoor 

de u, maar ik schrijf de e. 

12. Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik 

schrijf lijk. 

13. Kilowoord: Ik hoor de ie, maar ik schrijf de i. 

14. Komma-s woord: Eerst de komma, dan de s. 

15. Centwoord: Ik hoor de s, maar ik schrijf de c. 

http://dekameleondriel.nl/wp-content/uploads/2015/12/categorie-kaart-Staal3.jpg
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16. Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee. 

17. Politiewoord: Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie. 

18. Colawoord: Ik hoor de k, maar ik schrijf de c. 

19. Tropisch woord: Ik hoor ies, maar ik schrijf isch. 

20. Taxiwoord: Ik hoor ks, maar ik schrijf x. 

21. Chefwoord: Ik hoor sj, maar ik schrijf ch. 

22. Theewoord: Ik hoor de t, maar ik schrijf th. 

23. Caféwoord: Met een streepje op de é. 

24. Cadeauwoord: Ik hoor oo, maar ik schrijf eau. 

25. Routewoord: Ik hoor oe, maar ik schrijf ou. 

26. Garagewoord: Ik hoor zj, maar ik schrijf g. 

27. Lollywoord: Ik schrijf de Griekse y. 

28. Tremawoord: Puntjes op de … 

Zomerlezen en groep 4 
De leerlingen van de huidige groep 4 hebben in de afgelopen zomervakantie een tas gekregen 

met daarin drie bibliotheekboeken. Na een tussenmeting nu, dus na de zomervakantie, hebben 

we gezien dat de meeste leerlingen goed vooruit gegaan zijn! We denken daarom dat de 

kinderen gelezen hebben in de zomervakantie. Dit maakt echt het verschil.We hebben 

hiermee de zomerdip goed kunnen bestrijden. Meester Wessel heeft de kinderen gesproken 

over hun leesactiviteiten in de zomervakantie en  gecomplimenteerd. We zijn erg trots op hen. 

 

MCD-run  
Zondag 6 oktober is alweer de 10e MCD-run in 

Dwingeloo. Hardlopen voor het goede doel. 

Dit jaar is dat een watertappunt op de Brink in 

Dwingeloo.  

Voor de basisschoolkinderen is er weer een kidsrun 

van 1 km. Start 13.30 uur. Het inschrijfgeld is € 2,=  We hopen natuurlijk weer dat er zoveel 

mogelijk kinderen meelopen om het goede doel te realiseren.  

Daarom komen wij op maandagmiddag 30 september van 14.15-15.00 uur op de Twingel 

voor de voorinschrijving. Als u u kind € 2,= meegeeft, of zelf komt, zorgen wij voor de 

inschrijving. Natuurlijk kunt u ook nog inschrijven op de dag zelf tot een uur voor de start.   

We hopen dat het weer een gezellige sportieve middag gaat worden op 6 oktober. 

De MCD-run organisatie 
 
 

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

 

- Nieuwsbrief beweegcoaches Gemeente Westerveld  

- MCD –run  

- Rabo MTB jeugd dag 

-Techniek Tastbaar Groep 7 en 8 

  Vrijdag 11 oktober 2019 van 14.00 tot 21.00 uur  Stad &  Esch Meppel 

 

 


