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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen 

bij ons op school.  
 

Groep 1b: Isabel Bergink 
  
Van harte welkom op onze school. We wensen je 

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 luizencontrole 

plaats. Er werden neten aangetroffen in 

verschillende groepen. Over 2 weken vindt er 

weer een luizencontrole plaats. Blijft u goed 

kammen en blijft u alert!   

 

10 jan. 

 
 

12 jan. 

 

13 jan. 

 

 

15 jan. 

 

 

25 jan. 

 
 

 

 

Bijeenkomst  

ouders kinderen 4 jaar 

 

Verjaardag juf Pauline 

 

Leesboek mee  

thuis lezen 

 

Voorlichtingsavond 

Stad en Esch gr. 7 en 8 

 

Verjaardag Valentine 

 

 

Volgende 

Oudpapier-actie 

dinsdag 21 januari 2020 

 

Gelukkig Nieuwjaar  
Mag het nog? Omdat dit onze eerste nieuwsbrief van 2020 is, doen we het gewoon: Team, 

MR, OR en andere betrokkenen bij de Storkschool wensen u een gezond, gelukkig en 

leerzaam nieuw jaar. We hebben goede herinneringen aan de kerstviering op school waarbij 

leerlingen genoten van een samenzijn in hun eigen klas. Ondertussen konden ouders elkaar 

even spreken bij een mini-kerstmarkt in de centrale hal. De mini-kerstmarkt is georganiseerd 

door de ouderraad, die ook voor een hapje en drankje heeft gezorgd. We hebben ervan 

genoten. De gezelligheid en saamhorigheid die we daar hebben ervaren, is hartverwarmend.  

Hartelijk dank hiervoor. We zijn inmiddels weer goed gestart. De werkzaamheden aan de 

Heuvelenweg zorgen voor wat overlast en ongerustheid. Kunnen onze leerlingen veilig de 

school bereiken en ook weer veilig thuis komen? Dorpsbelangen Dwingeloo, de 

verkeersouder en de participanten hebben daarom samen een brief naar de gemeente 

Westerveld gestuurd om aandacht voor deze situatie. We houden u op de hoogte. 

 

Koffieochtend 
Op vrijdag  6 maart van 8.30 uur tot ± 9.45 uur, vindt de volgende een bijeenkomst plaats 

voor ouders met kinderen van (bijna) 4 jaar. 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 Ruyter. Mailadres: v.deruyter@talentwesterveld.nl  

 

mailto:v.deruyter@talentwesterveld.nl
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Leesboek mee naar huis  
Vanaf maandag 13 januari gaan we de boeken van onze Bieb op School nog 

meer gebruiken. Voortaan krijgt uw kind ook een leesboek mee naar huis 

om thuis te lezen. De kinderen lenen op maandag of donderdag voortaan 

dus boeken voor in de klas én voor thuis. We vinden het erg belangrijk dat 

kinderen niet alleen op school lezen, maar ook thuis. De leerkracht houdt 

bij welk boek er mee naar huis gaat. Zodra het boek uit is, of als de leerkracht erom vraagt, 

mag het geruild worden op de maandag of de donderdag. We hanteren geen uitleenboetes, 

maar hopen wel dat uw kind de boeken inlevert als de leerkracht erom vraagt.  

 

Voorstelling Wonderland 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben genoten van de voorstelling Wonderland. 

Margriet Bolding heeft deze voorstelling gemaakt met enkele kinderen van onze school. Ze 

hebben hiermee ook al opgetreden in Amsterdam.  

 

Dit mochten wij natuurlijk niet missen! Leuk om deze vrije variatie op Alice in Wonderland- 

voorstelling te zien. Het creatieve gebruik van  kartonnen dozen, lakens en een trap maakte 

alles af. Met dank aan Margriet!  

 

Voorlichtingsavond Stad en Esch Diever  
Voor leerlingen van groep (7 en) 8 worden de komende periode open dagen en 

voorlichtingsmomenten over het voortgezet onderwijs georganiseerd op scholen voor 

voortgezet onderwijs in onze omgeving. Stad & Esch Diever is een school waar het onderwijs 

meer dan ooit draait om de leerling die zelf zijn doelen gaat stellen en zelf keuzes maakt in 

het onderwijs dat hij volgt. Hun ervaring met dit “gepersonaliseerde” onderwijs is dat het de 

leerling meer motiveert en dat de leerling zichzelf beter leert kennen met zijn sterke en minder 

sterke kanten. Stad en Esch Diever wil hierover graag informatie geven aan ouders van 

mogelijk toekomstige brugklasleerlingen. We bieden hiervoor de mogelijkheid op woensdag 

15 januari om 19.30 uur. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom 

om deze avond op de Twingel bij te wonen.  

 

Oud papieractie    
Op dinsdag 21 januari 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)       
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DINSDAG 21 januari is onze volgende oud papieractie 
Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd om te helpen : Fam. Aljaroud, Fam. Akhter, 

Fam. Algra, Fam. Amkreutz, Fam. Bakker(Bobbi), Fam. Bakker (Roos), Fam. van Barneveld, 

Fam. Bartling, Fam. Beek, Fam. Been, Fam. Bel. 

Reserves: Fam. van der Kooij, Fam. Koopman 

Nationale voorleesdagen op de Storkschool in groep 1 en 2 

De Nationale Voorleesdagen 2020 duren van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 

1 februari. Het Prentenboek van het Jaar is dit keer Moppereend: Een mopperboek om vrolijk 

van te worden! Het verhaal gaat over Eend. Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en 

er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij, want ze wil niet gaten graven 

met hond, niet met varken in de modderpoel, niet kraaien met haan, niet soezen met 

schildpad. En niet een lekker hapje eten met geit. Dus... NIEMAND wil met haar spelen. En 

dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds 

donkerder en groter wordt…. Maandag 13 januari is er een voorstelling over dit prentenboek 

voor peuters en kleuters in het speellokaal van De Twingel. 

 De Nationale Voorleesdagen is een jaarlijkse 

campagne met als doelstelling het stimuleren 

van voorlezen aan kinderen. De doelgroep zijn 

ouders van kinderen tussen een half en 6 jaar. 

Maar ook oudere kinderen genieten van 

voorlezen! De Nationale Voorleesdagen is een 

initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd 

door de Stichting CPNB. 

 

Luis in je haar? Kammen maar!  
Na de vakantieperiode heeft onze Luisbrigade iedereen weer gecontroleerd op hoofdluis. Als 

uw kind hoofdluis/neten heeft, is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te 

kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een 

antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook uzelf en anderen te controleren. Vroeger 

werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat uw kind in de voorafgaande 48 uur had 

gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed, jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Dit 

blijkt niet nodig te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam gedurende twee weken is 

voldoende.  

• Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen.  

• Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt.  

• Leen geen borstels, kammen, mutsen, jassen en dergelijke uit.  

 

Prikbord  

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

 

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

  verhaal’  

 


