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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen de volgende nieuwe leerling       

bij ons op school. 

In groep 1/2b: Thomas van Nes 

We wensen je een plezierige en 

fijne tijd bij ons op school!  
 

Luizencontrole 
Op maandag 28 oktober, direct na de 

herfstvakantie, vond er een Luizencontrole 

plaats. Er werden zowel luizen als neten 

aangetroffen in 3 verschillende groepen. Over 2 

weken vindt er weer een luizencontrole plaats. 

Blijft u alert!   
 

 Ouderraad inloopavond 5 november 
 Van 20.00 tot 20.30 uur kunt u binnenlopen op    

 school en vragen stellen over het gevolgde beleid   

 van de ouderraad wat betreft schooljaar 2018-2   

 2019. 

 

 

5 nov. 
 

7 nov. 

 
 

8 nov. 

 

 
 

13 

nov. 

 

Inloop-uur voor ouders 
 

Fietscontrole 

groepen 1 t/m 8 
 

Excursie groep 6b  

Buitencentrum 

Wilhelminaoord  
 

Start inteken contactdagen  

formulieren liggen in 

centrale hal, op lange tafel 

 

Oudpapieractie 
  dinsdag 19 november 
Het papier graag uiterlijk 

18.00 uur goed verpakt 

langs de kant van de weg 

zetten! 

 

Staking 6 november 
Vrijdag 1 november hebt u kunnen lezen/horen via de media, dat er eenmalig 460 miljoen 

euro extra voor onderwijs is vrij gemaakt. Op deze dag gaf de Algemene Onderwijsbond aan, 

dat de staking werd afgeblazen. Op zondag 3 november kwam in het nieuws dat de 

vakbonden de staking toch laten doorgaan. Het hoofdbestuur van de Algemene 

Onderwijsbond neemt afstand van het convenant dat de bonden en werkgevers afgelopen 

vrijdag afsloten met minister Arie Slob. Voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOB treedt 

hierdoor af. Men wil in ieder geval een structurele investering in het onderwijs met meer 

afstemming.  

Na een herhaalde inventarisatie blijkt, dat de meerderheid van ons team woensdag zeker gaat 

staken. Op onze school wordt woensdag a.s. geen les gegeven.  

 

Contactdagen  
In de week van 25 november (week 48) staan 10-minutengesprekken gepland. Het inschrijven 

voor deze dagen start op woensdag 13 november. Vanaf 8.15 uur liggen de intekenformulieren in 

de hal op de lange tafel. Intekenen kan t/m dinsdag 19 november. Het definitieve rooster wordt u 

dan later die week toegezonden. Let op: wie niet intekent, wordt niet ingeroosterd. 
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Bezoek ‘boerderij Benning’ door groep 6 
Wat hebben we een leuke dag gehad 

op de boerderij van de 

familie  Benning! En we hebben 

héérlijk gegeten, mede dankzij Bea en 

Helga van ‘An Taofel’. 

Bedankt ouders voor het halen en 

brengen en natuurlijk ....Bedankt 

Dorien! 

  

 

 

 

Oud papieractie    
Op dinsdag 19 november 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: Geesje Barels (g.barels@home.nl) 

of Renate Venema (johnnyenrenate@hotmail.com)       

  

Dinsdag 19 november is onze volgende oud papieractie. Hiervoor zijn de 

volgende families ingeroosterd om te helpen: 

 

Fam. de Vries (Hero), Fam. de Vries (Syll), Fam. de Vries (Ilse), Fam. de Vries (Roald) Fam. 

de Wal, Fam. Wanningen, Fam. Weits, Fam. Westerhof, Fam. Wever. 

 

Reserves: Fam. Klaassen, Fam. Klein 

 

Start Lego League 2019 
Groep 7 doet mee aan de Lego League! Vrijdag 1 november waren wethouder Klaas Smidt en 

Vrouwk Weemstra op school om een openingswoord te verzorgen. Gemeente Westerveld 

vindt techniek een belangrijk onderwerp en zij dragen bij aan de aanschaf en ondersteuning 

bij deze activiteit waarbij leerlingen een robot ontwerpen, bouwen en programmeren. Bij het 

project staat logisch denken en techniek centraal.  Johan van Gerven en Peter Westerhoff 

hebben de eerste oefeningen samen met de kinderen van onze school en van CBS de Bron 

gedaan. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de 

jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams om de opdrachten zo goed 

mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale finale in december. 

  

Fietsencontrole  
Op donderdag 7 november worden de fietsen van alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 

gecontroleerd door vrijwilligers van VVN. Dit gebeurt jaarlijks als de dagen weer korter worden 

en het belangrijk is dat de kinderen zichtbaar zijn als zij aan het verkeer deelnemen.  

Hieronder kunt u zien waarop gelet wordt tijdens de controle 
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Prikbord  
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)  

 

- Kaboutervoetbal 

 

 


