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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
 We verwelkomen de volgende    

 nieuwe leerling bij ons op   

 school. 
 

 In groep 1/2a: Esca Willers 
  
We wensen je een fijne en plezierige 

schooltijd toe! 
 

MCD-run 

Zondag 6 oktober 
Hardlopen voor het goede doel. 

Voor de basisschoolkinderen is er 

weer een kidsrun van 1 km. Start 

13.30 uur. 
 

  

6 okt. 

 

9 okt. 

 

 

14 okt. 

 

 

 

 

18 okt. 

 

21 t/m 

25 okt. 

 

MCD-run 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

sportveld in Wapserveen 

 

Dwingelermarkt 

leerlingen om 12 uur vrij (team 

studiemiddag) 

 

 

Kijkochtend 

 

Herfstvakantie 

 

Oudpapieractie 
dinsdag 15 oktober 

Het papier graag uiterlijk 18.00 uur 

goed verpakt langs de kant van de 

weg zetten! 

 

Opening Kinderboekenweek  

Wat een geweldige opening hebben we gehad van de 

Kinderboekenweek. De kinderen van de Storkschool en de Fontein 

hadden zich verzameld in het speellokaal, waar de opening 

plaatsvond. Juf Carmen en juf Sharon voerden samen een 

toneelstuk op, met als thema “Op reis”, het thema van de 

Kinderboekenweek. Van 2 t/m 13 oktober besteden we op school 

aandacht aan de Kinderboekenweek. De hal is hiervoor speciaal 

ingericht door ons Deco-team en er staat een heuse Tuktuk (Met 

dank aan de kringloopwinkel!) 
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Dierendag-gastles 

Op 4 oktober, speciaal op dierendag, kwam Roely Hofman van Wildlands in Emmen in groep 8b 

vertellen over de dierentuin. Het was een boeiend verhaal. Welke dierentuinen zijn er in 

Nederland? Hoe komen dierentuinen aan hun dieren? We hoorden ook over het werk van de 

dierenarts en de diëtist. En als je dierenverzorger in de dierentuin bent, wat is dan je werk? 

(Vooral poep scheppen en ramen wassen). 

Na afloop mochten de kinderen vragen stellen. Daar werd flink gebruik van gemaakt! 

 

Kijkochtend 
Op vrijdag 18 oktober kunt u van 8.15 tot 9.00 uur, in de groep van uw kind het werk van uw 

kind inzien. Uw kind kan dan mee om het te laten zien. Deze ochtend is niet bedoeld om de 

ontwikkeling van het kind te bespreken.  

 

Decoteam 
Het Decoteam is in school weer erg creatief bezig geweest met 

het thema “herfst” en het thema van de Kinderboekenweek  “Reis 

mee”. Het ziet er weer prachtig uit. Onze dank gaat uit naar de 

creatieve mensen van het Decoteam! 
 

Oud papieractie    
Op dinsdag 15 oktober 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 15 oktober is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de volgende families  

ingeroosterd:  

Fam. v/d Veen, Fam. Veldhuis, Fam. van Veldhuizen, Fam.Venema, Fam. Versluis, Fam. Vliek, 

Fam. Vos (Stan), Fam. Vos (Isa), Fam. Vranken. 

 

Reserves: Fam. de Jong, Fam. Jonker. 

 

Wijkagent in groep 4 
Omdat wij over het thema “Waar is het” werken, kwam de 

wijkagent bij ons in de klas. De kinderen hadden allemaal 

vragen voor hem bedacht. Ook mochten we een kijkje nemen 

in de politiebus. Een leerling mocht zelfs handboeien om. 

(En gelukkig mochten ze ook weer af!) Al met al waren de 

kinderen heel erg enthousiast. Dank je wel, wijkagent 

Biemolt! 
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Fietscontrole 
De fietscontrole op de school zal plaatsvinden op donderdag 7 

november 2019. Op onze website treft u informatie aan over o.a. 

“veilig fietsen”.  

Veilig op de fiets van en naar school 
De dagen worden langzaam korter en het wordt weer later licht en 

eerder donker. Hoe kun je deze dagen zo goed mogelijk opvallen 

op de fiets? Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van 

ver kunnen zien. Anders staan ze niet op tijd stil als het nodig is.  

Een veilige fiets kan daarom niet zonder:  

• een goed werkend voor- en achterlicht.  

• reflectoren in de trappers. 

• een rode achter reflector. 

• zijreflectie in de wielen. 

Opvallen kan ook met kleding: 

• Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. 

• Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste. 

• Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.  

Zet je licht aan! 

Natuurlijk zullen we onze leerlingen erop attenderen dat het belangrijk is dat zij ook in de 

schemering, bij regen en als het donker is aan het eind van de dag goed zichtbaar zijn op de fiets. 

Volgens de ANWB heeft een derde van de fietsers wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt 

het niet. Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze 

vergeten het of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje. De ANWB wil het 

verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. We zullen hun idee: 

een sjabloon met de tekst: “Zet je licht aan” met spuitkrijt op straat spuiten als reminder. Het 

blijkt dat mensen na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” hun licht aanzetten. Wij zijn 

benieuwd of dit lukt en gaan het dus proberen! 

 

Techniek Tastbaar 
Op 11 oktober aanstaande wordt bij Stad & Esch Beroepencollege in Meppel voor de 5e keer in 

deze regio Techniek Tastbaar georganiseerd. Dit is een groots techniekevent met maar liefst 30 

stands waarin uw zoon of dochter kan kennismaken met technische bedrijven uit de regio. Zij 

hebben allemaal een doe-activiteit bedacht waarmee de kinderen de techniek kunnen beleven. 

(meer info zie website Storkschool) 

De flyer hebben de leerlingen meegekregen. 

 

Herfst in het bos 
Het is al weer bijna herfst. In ieder geval voelt dat zo met de korter wordende dagen en de al 

kleurende blaadjes. Evan van Roots In Nature gaat daarom weer graag met jullie het bos in om te 

kijken wat dit seizoen ons allemaal brengt. De tweede week van oktober zal op woensdagmiddag 

(9 oktober) de eerste les van start gaan. Dit najaar gaan we vuur maken met de vuurboog, we 

gaan op zoek naar paddenstoelen en we gaan kijken wat voor lekkere dingen we allemaal kunnen 

maken met de noten uit het bos. Denk hierbij aan hazelnoten, beuken noten, eikeltjes en 



 
 
 
                                               

                                    Nieuwsbrief  2019-2020 nr.3 
                                                                                               

kastanjes. Je kunt hier bijvoorbeeld een meel mee maken waarmee je heerlijke pannenkoeken 

kunt bakken. Wil je graag mee doen, of meer informatie? Kijk dan snel op de website: 

www.rootsinnature.nl 
 

  

School Maatschappelijk Werk 
Aanwezig: maandag 7 oktober van 8.00 tot 14.00 uur  

Heeft u een vraag voor onze schoolmaatschappelijk werkster? U 

kunt  binnenlopen, bellen of mailen: Melissa Jansma 

Telefoon: 06-22 43 63 72  E-mail: m.jansma@welzijnmw.nl 
 
 

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

 

- Nieuwsbrief beweegcoaches Gemeente Westerveld  

- MCD –run  

- Rabo MTB jeugddag 

-Techniek Tastbaar Groep 7 en 8 

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

 

 

http://www.rootsinnature.nl/
mailto:m.jansma@welzijnmw.nl

