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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen 

bij ons op school.  
 

Groep 1/2a: Jente Pit 
 

Groep 1/2b: Isabel Bergink 
  

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe!  
 

Koffieochtend 
Op vrijdag 6 maart 2020 van 8.30 uur tot ± 

9.45 uur, vindt er een bijeenkomst plaats voor 

ouders met kinderen van (bijna) 4 jaar. 
 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag, vond er een extra 

luizencontrole plaats. Er werden wederom neten 

aangetroffen in verschillende groepen. 

Blijft u goed kammen en alert!   

 

22 jan. t/m 

1 feb. 
 

3 feb. 
 

5 feb. 
 

9 feb. 
 

10 t/m 12 

feb. 
 

17 t/m 21 

feb. 

 

Nationale voorleesdagen 

voorleesontbijt 
 

Verjaardag juf Sonja 

 

Verjaardag conciërge Allard 

 

Verjaardag juf Jeanet 
 

Rapportgesprekken 

 

 

Voorjaarsvakantie 

 

Volgende 
Oudpapier-actie 

dinsdag 11 februari 

Gevaarlijke verkeerssituatie  
Wijkagent Henk Biemold is op school geweest om zijn bezorgdheid uit te spreken over de 

huidige verkeerssituatie, aangezien dit ‘gevaarlijke situaties’ oplevert voor onze kinderen.  

Zijn woorden; ‘We moeten het met elkaar doen, houd rekening met elkaars kinderen en met 

de mensen die aan ’t werk zijn.’ Hij verzoekt een ieder zich te houden aan de aangegeven 

routes naar en van school, zowel met de auto als op de fiets.   

Wij verzoeken u met klem rekening te houden met de verkeerssituatie op weg naar en 

van school. Denk aan elkaars kinderen, we willen toch niet dat onze kinderen iets 

overkomt!  
 

Blijft u gedurende de wegwerkzaamheden gebruik maken van de alternatieve route. Het 

hekwerk achter de sporthal (Bathingeweg) staat half geopend, zodat fietsers hier gebruik van 

kunnen maken. Betreft het sluipverkeer: langs het betonpad geldt altijd al een verbod voor 

motorvoertuigen om in te rijden.  

 

Juf Annie  
Natuurlijk weet iedereen dat het er een keer van komt, na vele jaren met veel enthousiasme in 

het onderwijs te hebben gewerkt, neemt juf Annie binnenkort afscheid van de Storkschool. Ze 

gaat met prepensioen. Juf Annie werkt nog tot 1 maart in groep 1/2a. Hoewel het uitzicht op 

meer vrije tijd natuurlijk aantrekkelijk is, is het tekenend dat deze beslissing ook met de 

nodige pijn in het hart werd genomen. Haar collegialiteit, tomeloze inzet en grote 

vakinhoudelijke kennis zorgen ervoor dat zowel kinderen, ouders als collega’s haar altijd 

enorm hebben gewaardeerd. We zullen Annie dan ook zeer zeker heel erg gaan missen als ze 

binnenkort afscheid neemt. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover gaan we u 

nog informeren. 
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Groep 3 en 4 
De muzieklessen voor groep 3 en voor groep 4 zijn gestart op de donderdagen. Deze 

muzieklessen worden verzorgd door de muziek juf Lauri Bruins. De combinatiegroep 2/3 

krijgt later in het schooljaar muziekles van Lauri. 

 

Cito  
Deze maand worden in de groepen 2 t/m 8 de Cito-LOVS- toetsen afgenomen. Met deze toetsen 

kunnen we de ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen op cognitief gebied volgen, door 

middel van analyses de leerbehoeften in beeld brengen en daar ons onderwijsaanbod op 

afstemmen. 

 

Ontbijt op school 
Woensdagochtend hadden wij ontbijt op school met de 

kleutergroepen in het kader van de Nationale Voorleesdagen. 

Het was een gezellige boel, de kleuters kwamen in hun 

mooiste pyjama’s op school, om samen gezellig te ontbijten. 

Uiteraard werd er voorgelezen! Na het ontbijt vond er in het 

speellokaal een poppenvoorstelling plaats, gespeeld door de 

juffen.  

 

Zolder kleuters 

   
Inmiddels beleven de kleuters veel speelplezier in het gezellig ingerichte huisje op de zolder 

van de kleuters. De juffen hebben er zelf ook al even gespeeld! De leerkrachten van de 

onderbouw hebben gezamenlijk gezorgd dat er een uitdagende speelplek is gerealiseerd. 

Waarom spel belangrijk is: 

Jonge kinderen spelen graag. Hun spel biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden. Het rollenspel 

blijkt een uitstekende betekenis te kunnen zijn voor de kinderen. In het spel hebben kinderen 

zelf het initiatief: ze leren hun eigen handelen sturen en bijsturen en daardoor begrijpen ze de 

werkelijkheid beter. Door het spel ontstaat de motivatie tot leren, wat de leidende activiteit zal 

zijn in de volgende ontwikkelingsfase. 

 

Onderwijsstaking op 30 en 31 januari  
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Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen een aantal teamleden staken. U heeft hierover per 

mail bericht ontvangen. Niet alle collega’s van onze school hebben besloten om te gaan 

staken. Dat wil niet zeggen dat deze personen de problemen als werkdruk, onvoldoende 

leerkrachten in het onderwijs en structureel financiële tekorten, niet erkennen. Ieder maakt 

zelf een keus om te staken of niet. Het hele team van de Storkschool is van mening dat er echt 

iets moet veranderen.  

 

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

 

-Van 22 januari t/m 1 februari zijn het De Nationale Voorleesdagen 

 

 


