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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school. 

In groep 1/2a: Liz Dekker 

In groep 1/2b: Gerard Postma 

We wensen jullie een 

plezierige en fijne tijd bij ons op school!  
 

Luizencontrole 
Vorige week maandag vond er een extra 

Luizencontrole plaats. Er werden nog neten 

aangetroffen in verschillende groepen. Blijft u 

alert!   
 

 Contactdagen  
 Op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27    

 november worden de 10-minutengesprekken   

 gehouden. Het definitieve rooster wordt u  

 toegezonden per mail. 

22 nov. 

 

25 t/m 

28 nov. 

 

27 nov. 

 

4 dec. 

 

5 dec. 

Juf Jacqueline jarig 

 

Oudergesprekken 

 

 

Juf Anneloes jarig 

 

Surprisekijkavond 

 

Sinterklaasfeest 
 

 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
  dinsdag 16 december 
 

 
Op zaterdag 23 november bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten Dwingeloo! Rond half twee 

wordt Sinterklaas ontvangen bij het oude gemeentehuis in Dwingeloo aan de Brink. Na een 

hartelijk welkom maken Sinterklaas en zijn Pieten een rondgang door ons mooie dorp, 

vergezeld van muziek en hopelijk veel jongens en meisjes, papa’s en mama’s. Aansluitend is 

er een kinderuurtje voor de jongsten bij ‘Onder de Eiken’ (in de ‘stal’) aan de Drift, waar 

Sinterklaas en alle Pieten ook hun opwachting maken. We hopen jullie allemaal te zien. 

 

Uitnodiging ‘surprisekijkmiddag’  
Op woensdag 4 december wordt er in de groepen 5 t/m 8 een surprise-kijkavond gehouden. 

Uiterlijk 4 december alle surprises inleveren met de naam (voor wie de surprise is bestemd) 
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aan de onderkant. (Dus niet te zien ) Het blijft het leukst als kinderen die avond nog niet 

kunnen zien voor wie de surprise is bestemd. U kunt ’s avonds de gemaakte surprises 

bewonderen van 18.30- 19.30 uur. 

 

Sinterklaas op de Twingel 
Vol verwachting klopt ons hart”, want op donderdag 5 december brengt Sinterklaas samen 

met zijn Pieten een bezoek aan onze school. De kinderen gaan die ochtend eerst allemaal naar 

hun klas. In de groepen 1 t/m 4 komen Sint en Pieten op bezoek gedurende de ochtend en 

middag. De groepen 5 t/m 8 vieren hun surprise Sinterklaasfeest. Op deze feestelijke morgen 

zorgt onze ouderraad voor een lekkere traktatie! Zou de goede Sint wel komen? We zijn heel 

benieuwd hoe de Sint dit jaar weer aankomt op school!  
 

Ouders en kleine broertjes/zusjes zijn bij de aankomst van Sint en Pieten, natuurlijk van harte 

welkom op het schoolplein vanaf 8.30 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om op het plein 

aanwezig te zijn. 
 

Groep 5b brengt een bezoek aan Astron 
Groep 5b heeft een bezoek aan 

Astron gebracht. De vader van 

Vera heeft samen met een collega 

ons allerlei dingen over de 

werking van de telescoop verteld. 

Met behulp van beelden en 

geluiden kregen de kinderen meer 

inzicht  in het werk bij Astron. 

Het hoogtepunt was wel het 

rondraaien van de Telescoop. De 

kinderen vonden het een boeiende 

ochtend. 

 

                      
 

Decoteam 
Wat is de hal weer prachtig ingericht! Meteen bij binnenkomst ziet u hoe 

gezellig de hal is geworden. We kunnen Sinterklaas verwelkomen in een 

vrolijk versierde hal en school. Heel sfeervol! Met dank aan het 

Decoteam!  

 

OROEP decoteam 
Wil je ons Decoteam komen versterken? Wij kunnen helpende handen goed gebruiken!  
Graag doorgeven aan juf Dinie: d.pereboom@talentwesterveld.nl 
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Lekker ‘smullen’ groep 6b 
Juf Dorien heeft met ons het project 

voeding afgesloten met (h)eerlijk 

eten. Ze heeft met ons samen 

groentesoep gemaakt. Tijdens haar 

les merkten we dat bijna al ons 

voedsel afkomstig is van boeren. In 

de groep werd opgemerkt dat water 

en bramen uit het bos niet van de boeren kwamen. De soep was 

heerlijk. We mochten het kommetje versieren en mee naar huis nemen. We hebben ook zelf boter 

gemaakt voor op ons stokbroodje. We bedanken juf Dorien voor haar inzet en leuke les!  

 

Kleuters bakken pepernoten 
“Mmmmmm, wat ruikt het toch lekker op de gang”, werd 

afgelopen woensdag menig keer geroepen. Die heerlijke geur 

kwam uit het keukentje, want daar mochten de kleuters onder 

begeleiding van juf Gerlofke, zelf pepernoten bakken. En wat 

deden ze dit goed! Prachtige, maar vooral ook lekkere 

pepernoten werden door onze eigen 

kleuterpieten gebakken. Dank je wel, juf 

Gerlofke voor deze geweldige, lekkere bakles! 

 

 

Zolder bij de kleuters 
“Rommel de bommel, wat een gerommel, hoor ik me daar op de 

zolder”……… Het leerplein op zolder bij de kleutes is weer beschikbaar! 

Hier mogen de kleuters naar hartenlust 

spelen en de stoomboot van Sinterklaas en  

Pieten verven.  

 

        

 

 

Invalproblematiek op de Storkschool 
Het wordt een steeds grotere uitdaging om bij afwezigheid van een leerkracht inval te 

organiseren. Tot nu toe is het steeds gelukt om met de inzet van teamleden die een dag extra 

komen werken, met de inzet van invalleerkrachten uit onze vaste invalpool, door het inzetten 

van studenten of door het verdelen van leerlingen over andere groepen de lessen doorgang te 

laten vinden. We denken dat het moment waarop we u vertellen dat we een klas naar huis 

moeten sturen dichterbij is dan we wensen. We willen u daarom vragen zich aan te melden bij 

de Klasbord-groepsapp van de groep(en) van uw kind(eren) als u dit nog niet gedaan heeft. 

We zullen als het nodig is via dit kanaal aankondigen dat een groep geen les kan krijgen en 

dat u daarover een mail via Parnassys zult ontvangen. Via de leerkracht van uw kind kunt u de 

code aanvragen waarmee u de Klasbord-app op uw device kunt activeren. 
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Prikbord  
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)  

 

-Kwartetschaatsen in Thialf. Uitnodiging voor alle jongens en meisjes van 6 tot 10 jaar om 

mee te doen aan twee gratis trainingen in het IJsstadion Thialf onder leiding van een 

ervaren trainer van één van onze schaatstrainingsclubs. 

 

 


