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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
 We verwelkomen de volgende    

 nieuwe leerling bij ons op   

 school. 
 

 In groep 1/2a: Saar Benning 
 

We wensen je een leerzame en 

plezierige schooltijd toe! 
 

 

Luizencontrole 
Meteen na de herfstvakantie, op maandag 28 

oktober, vindt er een Luizencontrole plaats. Wilt 

u erop toezien dat uw kind die dag geen gel, 

vlechten of een paardenstaart in het haar heeft.  
 

 

 

23 okt. 

 

21 t/m 

25 okt. 

 

28 okt. 

 

30 okt 

 

 

4 nov. 

 

 

28/10, 

1/11 en 

8/11 

 

Verjaardag van juf Gea 

 

Herfstvakantie 

 

 

Luizencontrole 

 

Bezoek boerderij groep 

6b 

 

Dansvoorstelling 

groepen 6/7/8 

 

Bezoek buitencentrum 

Wilhelminaoord gr 5, 

5/6 en 6 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
dinsdag 19 november 

 

 

Ouderraad inloopavond 
Op dinsdagavond 5 november houdt de ouderraad een inloopmoment voor u als 

ouder/verzorger. Van 20.00 tot 20.30 uur kunt u binnenlopen op school en vragen stellen 

over de werkwijze van de OR en het gevolgde beleid van de ouderraad wat betreft schooljaar 

2018-2019. U bent van harte welkom, we vertellen u graag meer bij een kopje koffie of thee. 

 

Excursie groep 6b 

Op maandag 28 oktober, vrijdag 1 november en vrijdag 8 november brengen de groepen 5, 

5/6 en 6 een bezoek aan het Buitencentrum te Wilhelminaoord. In het Haags Buitencentrum 
komt de prehistorie echt tot leven. De kinderen komen in een omgeving terecht die eruit ziet 
van 12.000 jaar geleden tot het jaar nul. 
 

AMV Nieuwe stijl 
Dit schooljaar start Scala in opdracht van gemeente Westerveld met een nieuwe opzet voor de 

AMV-lessen voor alle basisschoolleerlingen van onze gemeente. AMV staat voor Algemene 

Muzikale Vorming. Dit betekent dat de AMV-lessen zoals ze waren in groep 3, 4 en 5, 

vervallen. Na de herfstvakantie starten we met een pilotjaar waarbij groep 1 t/m 6 volgens een 

rooster een aantal muzieklessen krijgen. De groepen 7 en 8 krijgen muziekles van Matthieu 

Boonstra. 
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Kinderboekenmarkt 
Deze week is er een Kinderboeken-markt, een ruilbeurs, georganiseerd. Ter afsluiting van de 

Kinderboekenweek mochten alle leerlingen een boek van huis meenemen om te ruilen op 

school. Deze boeken werden uitgestald op tafels in de hal, zodat de kinderen een leuk boek 

konden uitkiezen. We hopen dat iedereen lekker zal lezen in de herfstvakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto's kiek’n onderbouw 
Dinsdag 9 oktober kwam Emiel van autobedrijf Stolk op bezoek 

voor een gastles. Deze les was naar aanleiding van het project 

Verkeer en Vervoer en het thema van de Kinderboekenweek 

“Reis mee!’. Emiel bracht zijn kijkauto mee. De ene helft van de 

auto was zoals we de auto normaal gesproken zien. Bij de andere 

helft zijn panelen gedemonteerd en zijn de bekabeling en 

werkende onderdelen te zien. De 

kinderen uit de groepen 1 t/m 4 

hebben aandachtig geluisterd en 

vol bewondering gekeken hoe de 

auto werkt. De kinderen vonden 

het super interessant en stelden 

allerlei vragen.  

 

We bedanken Emiel Stolk. We vonden het een leuke les! 

 

 

Met de auto naar school: Hoe gebruik je de Kiss and Ride strook?  
We merken dat de Kiss-and-Ride strook weer als parkeerplaats wordt gebruikt. Deze strook is 

bedoeld om afscheid te nemen, kinderen uit te laten stappen en daarna weer verder te rijden. Het 

gaat dus om een korte stop. De grasstrook dient niet als parkeerstrook gebruikt te worden. Ouders 

die hun kind willen wegbrengen en daarom even mee de school inlopen, zijn van harte welkom, 

maar we vragen wel of ze de auto dan op de parkeerplaats willen zetten. Ook wanneer fietsen van 

de fietsdrager gehaald moeten worden, verwijzen we naar de parkeerplaats. Onze ervaring is dat 

er een file ontstaat als mensen langdurig parkeren op de strook. Bij deze onze oproep: gebruik de 

strook waarvoor deze bedoeld is of gebruik de parkeerplaats. 

(Het spreekt voor zich dat we een uitzondering maken wanneer de Kiss-and-Ride om 

gezondheids- of fysieke redenen gebruikt wordt als parkeerplaats) 
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Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage 2019-2020  

Op 25 november 2019 zal de eerste incasso plaatsvinden voor de vrijwillige ouderbijdrage en 

uw bijdrage voor het schoolreisje van dit schooljaar. Het gaat dan voor schooljaar 2019/2020 

voor groep 1-2 om € 30,00 en voor groep 3-8 om € 50,00. De ouderraad incasseert het bedrag 

in twee keer. Bij de inschrijving van uw kind heeft u hiervoor als het goed is een incasso 

ondertekend. 

- Ouderbijdrage 2019/2020  1e halfjaar:  Gr 1-2 € 15,00 en Gr 3-8 € 25,00 

- Schoolreis bijdrage: Gr 7 en 8  € 14,00 

 

Op 25 april 2020 staat de volgende incasso  gepland: 

- Ouderbijdrage 2019/2020  2e halfjaar    - Gr 1-2 € 15,00 en Gr 3-8 € 25,00 

Heeft u vragen? U bent van harte welkom op de Ouderraad inloopavond op 5 november. 

 

Onderwijsstaking  6 november 2019 
U heeft er waarschijnlijk al over gehoord. De vakbonden roepen op tot een landelijke 

onderwijsstaking. Zoals het er nu uitziet zullen we op woensdag 6 november een signaal aan 

de politiek afgeven omdat op deze dag de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede 

Kamer. We kunnen ons voorstellen dat u een andere mening heeft dan wij als het gaat om 

staken. U bent misschien een beetje “stakingsmoe”. Wij zijn dat óók. We vinden daarnaast dat 

ieder kind recht heeft op goed onderwijs en een goede leerkracht. Daarom zal een groot deel 

van ons team het werk neerleggen, omdat we er niet gerust op zijn dat de huidige politieke 

maatregelen voldoende zoden aan de onderwijsdijk zullen zetten.  

Wat zijn voor ons de argumenten om te gaan staken? 

a. Er is een investeringsplan nodig voor onder andere het primair onderwijs om zo de dalende 

leerlingprestaties en de lerarentekorten en directeurstekorten tegen te gaan. 

b. Het lerarentekort ontregelt ons onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren 

uit het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte. Het zoeken naar invallers of het 

inwerken van nieuwe leraren kost veel tijd.  

c. De verwachtingen van het onderwijs door politiek, ouders, leerlingen en studenten zijn erg 

hoog. Met het huidige budget kunnen die verwachtingen niet worden waargemaakt.  

d. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de 

baan weinig aanzien heeft, de werkdruk hoog is en omdat de salarissen door voortdurende 

bezuinigingen achterlopen bij de markt.  

e. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk (terwijl het onderwijs nu al het 

hoogste burn-out risico heeft), wat waarschijnlijk zal leiden tot het samenvoegen van groepen 

of groepen naar huis sturen. In delen van ons land worden zelfs klassen opgeheven en is er 

sprake van noodgedwongen fuseren van scholen.  

 

Op dit moment inventariseren we in ons team hoe de actiebereidheid is voor de staking op 6 

november. Wilt u de datum vast noteren in uw agenda? U kunt wellicht noodmaatregelen voor 

de opvang van uw kind voorbereiden. Het kan namelijk zo zijn dat ons bestuur genoodzaakt is 

de school te sluiten als er zoveel collega’s staken dat het niet meer mogelijk is de school open 

te houden. 
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Sturen zonder gluren 
Deze week hebben de leerlingen een kalender meegekregen, het gaat om de “Sturen zonder 

gluren Challenge”. We hebben deze kalender meegegeven omdat we het belangrijk vinden om 

kinderen te betrekken bij vraagstukken die hen raken, zoals verkeersveiligheid. Op 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/aanmelden-sturen-zonder-gluren-challenge  

is meer informatie te vinden.  

 

Nacht van de nacht 
Zaterdag 26 oktober wordt de Nacht van de nacht georganiseerd, loopt u mee? Een sfeervolle 

wandeling door de donkere bossen van het Dwingelderveld waarbij vrijwilligers van het Huus 

van de Taol verhalen vertellen in onze streektaal. De activiteit is niet rolstoelvriendelijk en 

vooraf opgeven is verstandig: nachtvandenachtdwingeloo@gmail.com  

 

School Maatschappelijk Werk 
Aanwezigheid: maandag 4 november van 8.00 tot 14.00 uur  

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)  

 

- Herfstvakantie activiteiten bezoekerscentrum Dwingelerveld  

- Kaboutervoetbal  
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