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Nieuws Agenda 

Koffieochtend 
Op vrijdag 6 maart 2020 van 8.30 uur tot ± 

9.45 uur, vindt er een informatiebijeenkomst 

plaats voor ouders met kinderen van (bijna) 4 

jaar. Graag van te voren aanmelden.  

 

Volgende Oud papieractie 
dinsdag 11 februari 

10 t/m 12 

feb. 
 

17 t/m 21 

feb. 
 

24 feb. 

 

Rapportgesprekken 

 

 

Voorjaarsvakantie 

 
Hoofdluiscontrole 

 

 

Groep 4 heeft een ladekastje in de klas 
Het ladekastje laat de leerlingen kennismaken met verschillende 

soorten boeken en teksten die door attributen worden 

gesymboliseerd. Elke dag staat een ander boek centraal. De 

collectie is gevuld met verschillende prentenboeken, leesboeken, 

voorleesboeken, sprookjesboeken, informatieve boeken of 

gedichtenbundels. Elke dag mag een leerling een van de laatjes 

openmaken. Zo hebben we al een laatje opengemaakt waar 

wasco in zat (dit stond voor prentenboeken) en een laatje met 

macaroni (kookboeken). De kinderen zijn erg enthousiast en 

lezen zo verschillende boeken!  

 

Hulp gevraagd tijdens de ateliers in groep 3 en 4 
We willen in groep 3 en 4 graag beginnen met ateliers op donderdagmiddag van 12.45 uur tot 

14.15 uur. Hierbij vragen we uw hulp.  Opa’s, oma’s of een oppas zijn ook van harte welkom 

om te helpen!  

Organisatie: Elke ouder krijgt een groepje van 7 à 8 leerlingen. Per blok hebben we  minimaal 

8 ouders nodig op (3 achtereenvolgende) donderdagmiddagen. In het volgende blok 

kunnen/mogen dit weer andere ouders zijn, maar dat hoeft niet. De leerkrachten ondersteunen 

de ouders waar nodig.   

Blok 1: donderdagmiddag 27 februari 2020: presentatie. De (groot)ouder/oppas/oom/tante 

presenteert de opdracht aan alle kinderen in de vorm van een markt. De leerlingen geven hun 

voorkeur aan ( 2 keuzes). Hierna maken de leerkrachten een definitieve indeling.  

Donderdagmiddag 5 en 12 maart werken de kinderen in het atelier. Na 2 middagen is de 

opdracht afgerond.  

Blok 2:  donderdagmiddag 2 april 2018: presentatie. Donderdagmiddag 16 en 23 april: 

atelier. Donderdag 9 april zijn er geen ateliers i.v.m. paasactiviteiten.  

 

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 14 februari opgeven voor blok 1 en/of blok 2. Daarbij geeft 

u aan wat u graag wilt gaan maken. De materiaalkosten worden vergoed. U kunt zich opgeven 

bij de groepsleerkrachten van groep 3 en 4 of per mail: j.slomp@talentwesterveld.nl (Jeanet 

Slomp is groepsleerkracht groep 4). Er hebben zich op dit moment al enkele enthousiaste 

mensen opgegeven, maar helaas is dat nog te weinig om de ateliers door te laten gaan. Wilt u 

eerst meer informatie? Ook in dat geval kunt u contact opnemen met de leerkrachten van 

groep 3 en 4.  

 

mailto:j.slomp@talentwesterveld.nl
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Samen aan de slag voor gezond(er) eten 

Kookwedstrijd voor kinderen 
Naar aanleiding van het succes van Kindermenu 2.0 van vorig jaar in 

Westerveld, waar Mirte Idsenga van OBS De Singelier uit Diever 

won, wordt er dit jaar weer een kookwedstrijd voor kinderen 

georganiseerd. De Beweegcoaches dagen alle kinderen uit om het 

meest lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeente Westerveld 

te bedenken! Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Bedenk dan een gezond 

recept en stuur deze op! Lees meer via ‘prikbord’ website 

Storkschool. 

 

Oud papieractie  
Op dinsdag 11 februari 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 11 februari is onze volgende oud papieractie  
 

Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd om te helpen : Fam. Benders, Fam. Benning, 

Fam. Beugelink, Fam. Bezemer, Fam. Bisschop (Daan), Fam. Bode, Fam. Boelen, Fam. de 

Boer, Fam. Boerhof. 

 Reserves: Fam. Koops (Sem), Fam Koops (Annelein) 

Iedere dag lekker (voor)lezen 

Vrij lezen is een van de kernactiviteiten binnen de aanpak van de Bibliotheek op school. Sinds 

de kerstvakantie mogen onze leerlingen een boek uit onze Bieb op School meenemen om 

thuis te lezen. We lezen dus in de klas, bij de start van de dag en na de middagpauze. Het 

helpt enorm om ook thuis te lezen of voor te lezen, bijvoorbeeld vlak voor het naar bed gaan. 

Wat zou het geweldig zijn als uw kind ook thuis lekker tot lezen komt of kan genieten van 

voorlezen! U heeft het vast al eens gehoord van ons: (voor)lezen heeft een bewezen positief 

effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Lezen vergroot de 

woordenschat. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds 

beter lezen en blijven lezen. Een dagelijks leesritueel kan zorgen voor een leven lang 

leesplezier!  

Studiedagen 
Er is wat onduidelijkheid over wanneer er nu studiedagen zijn op de Storkschool. Dat is niet 

onze bedoeling. De studiedagen kunt u terugvinden in onze ouderkalender en in onze 

schoolgids. De kalender is aan het begin van schooljaar 2019-2020 meegegeven aan de oudste 

kinderen van ieder gezin.  De schoolgids is terug te vinden op onze website en is te 

raadplegen via: https://storkschool.talentwesterveld.nl/de-school/schoolgids/ Er staan voor dit 

schooljaar (tot aan de zomervakantie) nog twee studiedagen in de planning: op maandag 11 

mei en op dinsdag 2 juni.  

https://storkschool.talentwesterveld.nl/de-school/schoolgids/
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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 
 

-Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Praktijk Jij bent top! biedt het 

programma “De Kinderen Scheiden Mee” Omdat kinderen in en na een scheiding goede 

begeleiding en een steuntje in de rug verdienen! 
 

-IJsclub Dwingeloo zaterdagmiddag 22 februari naar kunstijsbaan Thialf in Heerenveen. 
 

-Voorjaarsvakantie: activiteiten van OERRR 

 

 

 


