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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende 

nieuwe leerlingen bij ons op 

school. 
 

In groep 1/2a:  Josephine Smit 

                        Jayli van Triest 

                                    Jasper van Noord 
 

In groep 1/2b:  Sophie Bijker 

                         Jurre Drenth 

                         Jonah     

                         Nieuwenhuis 

                         Marie Sophie   

                         Heythekker 

                         Tijn Bosscha 
 

In groep 3b:     Kaate Rütten 
 

In groep 6b:     Maas Rütten 
 

In groep 7:       Demi Pollard 

                         Djoy Pollard 
 

In groep 8:       Denzel Pollard 
 

Allemaal van harte welkom op 

school. We wensen jullie een 

leerzame en een plezierige 

schooltijd toe!  
 

  

week 36 en 38 

 

19 t/m 29 sept. 

 

9,10 en 11 sept. 

11,12 en 13 sept. 

 

16 sept. 

 

26 sept. 

 

 

 

 

 

Lunch op school 
Wilt u uw kind een 

theedoek meegeven 

voor tussen de 

middag? Deze wordt 

gebruikt als 

tafelkleedje tijdens de 

lunch (zo blijft de 

tafel schoon voor 

schoolse zaken én het 

is heel handig als een 

beker omvalt). 

 

Startgesprekken ouders/leerkracht 

 

Nationale sportweek 

 

Schoolreis groep 7 

Schoolreis groep 8 

 

Studiedag team Staal 

leerlingen vrij 

Studiedag team Stichting 

LeerKRACHT, leerlingen vrij 

 

Oudpapieractie  

 

dinsdag 17 september 
Het papier graag uiterlijk 18.00 uur 

goed verpakt langs de kant van de weg 

zetten! 

 

Adresgegevens  
Klopt uw adres, telefoon en e-

mailadres?  

Wijzigingen kunt u mailen aan: 

a.wonder@talentwesterveld.nl of via 

het ouderportaal doorgeven. 

Start schooljaar  
Het schooljaar 2019 – 2020 is begonnen! Een nieuw jaar in een volgende groep met (vaak) 

een andere leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne, ontspannen 

zomervakantie. Het team van de Storkschool wenst alle leerlingen en hun ouders een goed en 

leerzaam schooljaar en mocht er iets zijn: onze deur staat voor u open! 

Welkom nieuwe collega’s 

Dit schooljaar zult u een aantal nieuwe collega’s tegenkomen die het Storkteam komen 

versterken: Pauline Foreman komt als onderwijsassistent werken. Kristien Amkreutz en 

Martin van Est hebben een contract met onze stichting als zij-instromer en zijn als leerkracht 

aan onze school verbonden. U komt Kristien in groep 2/3 tegen en Martin in beide groepen 8.  

Amy Ottens zit in het derde jaar van de Pabo, heeft als specialisatie gymnastiek en komt bij 

ons stagelopen. Robyn Groenewegen en Sharon Hulzebos hebben een LIO contract met onze 

stichting afgesloten. Zij zijn student van de Academische Pabo in Groningen en zullen hun 

afstudeerstage bij ons uitvoeren. Sharon is in groep 1/2b en Robyn in groep 5. We betrekken 

studenten zoveel mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Daarnaast zorgen we ervoor dat de 
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student gecoacht wordt. Dit leidt ertoe dat beginnende leerkrachten beter voorbereid de 

dagelijkse praktijk binnenstappen. 

Vrije inloop vanaf 8.20 uur  
Kinderen kunnen er vanaf 8.20 uur voor kiezen om naar binnen te gaan. Wie naar binnen gaat, 

blijft vervolgens ook binnen en gaat in de klas iets voor zichzelf doen, bijvoorbeeld stil lezen. 

Ook bij de kleutergroepen geldt dezelfde tijd. Vanaf 8.20 uur bent u van harte welkom om uw 

kind in de klas te brengen. We starten met de les om 8.30 uur.  

Jaarkalender 2019-2020 
De gezinsoudsten hebben een jaarkalender meegekregen. In deze kalender vindt u alle 

praktische informatie (voor zover nu al bekend) van het nieuwe schooljaar.  

 

Studiedag team 
Op maandag 16 september hebben we de tweede teamscholing over STAAL, de nieuwe 

taalmethode waarmee we vanaf nu werken. De onderbouwcollega’s buigen zich die dag over 

onderwerpen als een rijke leeromgeving, taalstimulering en mondelinge taal en geletterdheid. 

We vervolgen het programma ’s middags met een workshop over zorg en dyslexie. De 

kinderen zijn op deze dag vrij! 

 

Schoolmelk 
Inmiddels wordt ook de schoolmelk geleverd en genieten een behoorlijk aantal kinderen van 

een heerlijk pakje koude halfvolle melk. Iedere maandag wordt de melk voor die week 

geleverd. Aanmelden voor schoolmelk kan nog steeds via www.iedereenfitopschool.nl    

 

Hoofdluis/neten  
Na iedere vakantieperiode worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door een 

werkgroep van ouders. Na de controle van deze week weten we dat er in twee 2 groepen neten 

zijn geconstateerd en dat er hoofdluis is ontdekt. Blijft u alert!  

We kunnen voor de werkgroep die controleert hulp gebruiken. Wilt u in de week na een 

vakantie onze Luisbrigade versterken? Geef uw naam door aan Joyce van de Koogh: 

J.vanderKoogh@sentwaninge.com  

 

Schoolreizen  
De groepen 7 en 8 gaan volgende week op kamp naar Ameland. Groep 7 gaat 

van 9 t/m 11 september en groep 8 van 11 t/m 13 september. Beide groepen 

zullen daar 2 nachten verblijven. We gaan spelletjes doen, zwemmen en 

worden een dagdeel verwacht bij Ameland Adventure. Maar vooral gaan we 

elkaar goed leren kennen. We wensen alle leerlingen een leuk schoolkamp. 

 

Oudervertelavond  
In week 36 (deze week) organiseren we de startgesprekken voor de groepen 1 t/m 6 (vanwege 

de schoolreis is er een alternatieve planning voor groep 7 en 8). 

Dit gesprek is bedoeld om het jaar samen goed te starten. We maken kennis, waarbij we 

samen kunnen praten over wat we dit jaar willen bereiken met uw kind. U kunt over uw kind  

http://www.iedereenfitopschool.nl/
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vertellen, u kunt vertellen wat u verwacht van de school en andersom. En natuurlijk kunnen  

allerlei belangrijke zaken worden besproken. Ook maken we samen afspraken hoe we dit jaar 

het beste contact kunnen hebben met elkaar in het belang van uw kind. U als ouder kent uw 

eigen kind meestal het best. U bent voor ons een goede bron om informatie over uw kind te 

krijgen. 

Welkom in ons Decoteam 

De sfeervolle inrichting die u vaak ziet in de grote hal en andere verkeersruimten van ons 

gebouw, wordt door een enthousiaste werkgroep met creatieve ouders verzorgd. Deze 

werkgroep is behoorlijk uitgedund door het vertrek van ouders waarvan de kinderen 

inmiddels op het voortgezet onderwijs zitten. Hebt u zin om mee te denken en helpen bij het 

inrichten van het gebouw? Als seizoenen wisselen of speciale thema’s of feesten zich 

aandienen, zijn we benieuwd naar uw verrassende ideeën. U kunt aangeven bij Dieni 

Pereboom, leerkracht van groep 3b, dat u belangstelling heeft. 

d.pereboom@talentwesterveld.nl  

Schoolkorfbaltoernooi 
Op 9 oktober wordt op het sportveld in Wapserveen het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi 

georganiseerd. Wij bieden de kinderen van groep 5, 6 en 7 de mogelijkheid zich hiervoor op 

te geven. Het toernooi vindt na schooltijd plaats. Via Klasbord krijgt u nadere informatie over 

dit altijd goed georganiseerde evenement.  
 

Start schooljaar – start projecten wereldoriëntatie 
Het schooljaar is gestart en dus zijn we ook weer begonnen met de projecten van Alles-in-1. 

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen dit schooljaar 5 projecten aangeboden. Ieder 

project beslaat ongeveer 8 weken. De projecten worden bijzonder door bijvoorbeeld 

gastlessen. We zullen u polsen om een gastles te geven als u uw specialisatie bij ons heeft 

doorgegeven. 

Boekenkring in groep 4 
Kris van het Klooster, educatiemedewerker van Biblionet 

Drenthe, kwam deze week de boekenkring introduceren in groep 

4. De boekenkring is bedoeld om kinderen aan het lezen te 

houden/krijgen. Kris had een krat met boeken meegenomen. De 

kinderen mochten stemmen of ze een boek leuk of niet leuk 

vonden. We kwamen erachter dat als je een boek uitzoekt, je niet 

alleen naar de plaatjes of titel moet kijken. Het is belangrijk dat je 

de achterkant leest of een bladzijde uit het boek leest. Als er 

op  zo’n bladzijde 5 of meer moeilijke woorden staan, is het boek 

waarschijnlijk te moeilijk voor je. Door dit soort tips leren we een 

goed boek voor ons zelf uit te kiezen. De kinderen hebben allemaal een boek uit de krat 

gekozen. We gaan weer lekker lezen op school! 

 

Plusklas 
Sinds het schooljaar 2017/2018 bestaat er binnen onze Stichting Talent-Westerveld een 

plusklas. Kinderen van groep 5 t/m 8 die hiervoor in aanmerking komen, gaan daar 1x per 
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week een dagdeel naar toe. We zullen in het schooljaar 2019/2020 met vier Plusklassen gaan 

draaien. Twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8. (de ouders van desbetreffende leerlingen 

hebben hierover bericht ontvangen) 

De Plusklassen gaan in de week 37 (9 t/m 13 sept) van start. 

Op woensdagavond 4 september was er een ouderavond voor alle ouders van de 

plusklasleerlingen.  

 

Bericht van de Ouderraad 
Beste ouders/verzorgers, 

Naar school gaan is niet alleen om te leren, maar ook om samen mooie dingen te doen en 

beleven! Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en Kerstvieringen en aan al onze leuke 

schoolreizen! Al deze activiteiten moeten uiteraard bekostigd worden en een groot deel van 

deze kosten wordt door de opbrengsten uit het oud papier betaald. 

Door deze opbrengsten kunnen we de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden. Maandelijks 

organiseert de Ouderraad de oud papier-inzameling, en dit levert de school jaarlijks een flink 

geldbedrag op dat ten goede komt aan allerlei activiteiten voor uw schoolgaand(e) kind(eren). 

Voor deze oud papier-inzameling hebben wij maandelijks hulp nodig van u als ouder. Dit 

betekent voor u ongeveer 1x in de anderhalf jaar een avond van uw tijd. 

Samen zetten we onze schouders eronder en laten we er ook dit jaar weer zorgen voor een 

goede oud papieropbrengst! 

 

Alvast dank voor uw hulp, 

de Ouderraad. 

 

Oud papieractie    
Op dinsdag 17 september 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 17 september is onze volgende oud papieractie.  
Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd:   

Fam. Smit (Kian), Fam. Smit (David), Fam Smits,(Okke), Fam. Spijkers, Fam.Staats, Fam. vd 

Straten, Fam. Stuivenberg, Fam. v Triest (Nora), Fam. v Triest (Fayen) 

Reserves: Fam. Hunneman en Fam. Jeltema 

Schoolmaatschappelijk werk 

Naast de schoolse vaardigheden die uw kind op school leert is het ook erg belangrijk dat uw 

kind zich op sociaal en emotioneel gebied ontwikkelt. Wanneer uw kind problemen heeft op 

dit gebied, kan dit negatieve gevolgen hebben op de schoolprestaties, maar ook voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deze sociaal-emotionele problemen kunnen 

samenhangen met school, maar ook met de opvoeding of de thuissituatie. Samen met het 

schoolmaatschappelijk werk kan dan naar een oplossing worden gezocht. Melissa Jansma is 

schoolmaatschappelijk werker van onze school. Zij kan de helpende hand bieden. U kunt uw 
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kind bij haar aanmelden als dit nodig is. U kunt dit via onderstaande gegevens doen of via de 

leerkracht van uw kind. 

Aanwezigheid: 

Eén keer per twee weken op de maandagochtend. U kunt  

binnenlopen, bellen of mailen: Melissa Jansma 

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

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand 

van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  

 
 

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

 

-Scala kunst- en cultuureducatie voor kinderen. Heel veel leuks te doen bij Scala! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanwezigheid: 
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