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Nieuws Agenda 
 

Kerstdiner 
* woensdag 18 december 
    van 17.30 tot 18.45 uur 

*kinderen om 17.30 uur op school 

*om 18.45 uur weer ophalen 

*om 18.30 uur zingen kinderen 

kerstliedjes 
 

 
 

Minikerstmarkt 
De OR organiseert voor de ouders een 

minikerstmarkt, terwijl de leerlingen van hun 

kerstdiner genieten. Binnen in de hal zullen in 

gezellige sfeer handgemaakte kerst- en 

cadeauartikelen verkocht worden. 
 

Blijf gezellig op school! 
 

Denkt u eraan om kleingeld mee te nemen? 

Denkt u eraan op woensdag 18 december uw 

kind (eren) een bordje, beker en bestek 

voorzien van naam mee te geven! 

 

 

 

20 dec. 

 
 

23 dec. t/m 3 

jan. 2020 

 

6 jan.  

 
 

6 jan. 

 

Volgende 

Oudpapier-

actie 

21 januari 

2020 

 

Leerlingen om 12.00 

uur vrij; start 

kerstvakantie! 
 

Kerstvakantie 
 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar 

 

Luizencontrole 

 
 

Het team van 
de 

Storkschool 
wenst u 

fijne 
feestdagen 

en een 
UITSTEKEND

2020! 

Gevonden fietssleutels 
In de afgelopen periode hebben we op school fietssleutels gevonden. Allard bewaart deze 

sleutels en ouders of leerlingen die een sleutel missen, mogen komen kijken bij hem. 

 

Pietengym/Sintviering 
Er werd fanatiek door de ‘Pietjes’ gegymd, tijdens de 

Pietengymlessen. ‘Je moet natuurlijk ook goed door een 

schoorsteen kunnen klimmen, dat werd flink geoefend’.  

 

Bedankt Sinterklaas en Pieten voor jullie bezoek, de 

kinderen hebben weer enorm genoten! Het Sinterklaasfeest 

was erg gezellig. Ouderraad bedankt voor jullie hulp en 

lekkere traktatie. 
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Drentse underwies 
Rond het thema Vrijheid hebben kinderen verhalen geschreven. Dat gebeurde in 

het kader van het project; In elk kind zit een verhaal. Wij kunnen mededelen dat 

we GEWELDIG NIEUWS hebben voor Jane van de Heuvel uit groep 8a. Jane is 

tweede is geworden met Vrijheid. Ze wordt in maart 2020 (meertmaond-

streektaolmaond) uitgebreid in het zonnetje gezet. SUPER gedaan Jane en van 

harte gefeliciteerd! 

 

VOORLEZEN 

De kerstvakantie staat weer voor de deur en dan is het ook erg belangrijk dat uw kind blijft 

lezen of voorgelezen wordt. De voordelen van voorlezen: 

Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen, 

Voorlezen vergroot de liefde voor boeken, 

Voorlezen werkt rustgevend, 

Voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten, 

Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen, 

Voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten, 

Voorlezen verhoogt de concentratie, 

Als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er vaak voor dat kinderen later ook meer zelf gaan 

lezen. 

 

Tips voor het voorlezen: 

Lees elke dag 10 minuten voor, 

Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken, mag 

ook de krant of een strip zijn, 

Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal, 

Lees ook voor als uw kind zelf al kan lezen, 

Vraag uw kind het verhaal even samen te vatten, wanneer u het boek weer oppakt. Dit is heel 

goed voor het begrijpend lezen. 

 

Kiss & Ride  
Leerlingen van groep 8 doen geweldig 

hun best, om ouders/verzorgers uit te 

leggen hoe de Kiss & Ride strook 

gebruikt moet worden. De zelfontworpen 

flyer wordt geplaatst achter de 

ruitenwissers van auto’s die op de Kiss & 

Ride strook geparkeerd staan. Parkeren is 

niet de bedoeling op deze strook. Het gaat hier om kinderen afzetten en dan weer doorrijden. 

Parkeren en met uw kind(eren) meelopen de school in, dan wordt u verzocht uw auto op de 

parkeerplaats neer te zetten. 

 

Koffieochtend 
Op vrijdag 10 januari 2020 van 8.30 uur tot ± 9.45 uur, vindt er een bijeenkomst plaats voor 

ouders met kinderen van (bijna) 4 jaar. Uw zoon of dochter wordt vier jaar en gaat dan voor 

het eerst naar de basisschool. Een grote en spannende stap voor uw kind, maar ook voor u als 
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ouder. Een goede relatie tussen school en u als ouder levert een belangrijke bijdrage aan een 

positief en veilig schoolklimaat voor uw kind. Tijdens de koffieochtend krijgt u allerlei 

informatie over algemene- en over onderwijskundige zaken, zodat u kunt zien en horen hoe 

wij met de kinderen werken op onze school. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te 

zijn. Graag opgeven bij Valentine de Ruijter. Mailadres: v.deruijter@talentwesterveld.nl  

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Pauline Foreman en ik zal me nog even aan jullie voorstellen! Ik werk als 

onderwijsassistent al vanaf september mee in de onderbouw en ik voel me er helemaal thuis! 

Mijn man en ik wonen in Diever. Onze twee kinderen studeren en wonen 

al op zichzelf. De jongste in Amsterdam en de oudste in Groningen. 

Als kleuterleidster met bevoegdheid voor de basisschool heb ik in het 

Montessorionderwijs gewerkt en mijn Montessoridiploma gehaald. Na de 

geboorte van mijn kinderen heb ik een 1 jarige cursus dyslexie gevolgd en 

daarna  veel leerlingen individueel begeleid. In die tijd heb ik ook veel 

ingevallen en op verschillende scholen in Westerveld lesgegeven. 

De laatste 8 jaar was ik gastouder thuis en had een eigen bedrijfje, een hele 

mooie tijd, die ik toch heb afgesloten om wat flexibeler te kunnen zijn en 

ook wat meer tijd door te kunnen brengen met mijn ouders die in 

Hilversum wonen.  

Ik wens jullie hele gezellige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020! 

Groet van Pauline 

 

 

 

Prikbord  

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

 

- Kerstvakantie activiteiten OERRR 

- Ken jij het oeroude kerstverhaal al? Beleef een unieke lichtjeswandeling met het hele   

  gezin over het Holtingerveld. Zondag 22 december 2019. 

- Huus van de TOAL: hiet giet um: de oetslag van de verhalenwedstried ‘In elk kind zit een   

  verhaal’ 
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