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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 

bij ons op school.  
 

Groep 1/2a: Milou Klaassen 
  
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. Laat u 

even weten of u komt: 

v.deruyter@talentwesterveld.nl  

 

Volgende Oud papieractie 
dinsdag 11 februari 

 

Typetopia 
Roald de Vries en Okke Smits hebben hun type-

diploma gehaald. SUPER GEDAAN en van 

harte gefeliciteerd!  

 

 
7 maart 
 

9 maart 
 

23 t/m  

27 maart 
 

25 maart  

                

Verjaardag juf Carmen    
 

Voorstelling ‘Nachtlampje’ 
 

Week van het geld 
 

 

Grote Rekendag 2020, 

thema De getallenfabriek  
 

 

 

 

Luizencontrole 
Afgelopen maandag, vond 

er een luizencontrole plaats. 

Er werden wederom neten 

aangetroffen in 

verschillende groepen. Ook 

werden er levende luizen 

geconstateerd.  

Blijft u goed kammen en 

heel alert!   
 

Afscheid 

En dan opeens is het al 29 februari.   

Al een tijdje  naar uitgekeken, maar ook weer weggeschoven. Druk met “mijn” kinderen, 

gewoon door…., want het werk in school is nog niet klaar. Plannen maken voor later, ja 

maar……ik werk gewoon  tot 1 maart dus…………… nieuwe plannen, ideeën en projecten voor 

“mijn” 26 kinderen. Je leest hier het heen en weer geslinger van mijn gedachten van de 

laatste maanden. 
 

Maar het zijn jullie kinderen die je een groot deel van hun startende schoolloopbaan aan 

mij hebt toevertrouwd. Waar we ontwikkeling, zorg en leuke dingen hebben kunnen 

delen. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. 
 

Gemopperd, gelachen, en gehuild met mijn collega’s. Collega’s uitgezwaaid en nieuwe 

collega’s leren kennen. De fijne samenwerking in de onderbouw. Ik heb er van genoten. 

Voor dit alles wil ik iedereen dan ook heel hartelijk bedanken. 
 

Dan nu een nieuwe periode starten, waar ik ook naar uitkijk. Tijd voor andere dingen, 

vakantie, skiën, paarden, fietsen, wandelen, schilderen, tuinieren, kleinkinderen, de 

boerderij. De dagen zijn gevuld, toch zal ik jullie missen. 

 

Dank en tot ziens!  Annie 

 

mailto:v.deruyter@talentwesterveld.nl
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Afscheid juf Annie 
Op vrijdag 28 februari hebben de kinderen afscheid genomen van hun juf Annie. Tijdens 

gesprekken gaf Annie aan dat zij het afscheid niet te groot wilde maken en dat zij graag een 

“voorstelling voor de kinderen” zou willen. Daarom hebben een aantal collega’s een 

toneelstuk voor haar en alle kinderen van de onderbouw opgevoerd in het speellokaal. Juf 

Annie was blij verrast en heeft erg genoten van de voorstelling “Wij gaan op dino jacht”. Met 

dank aan juf Erna Kuipers, zij schreef dit toneelstuk gebaseerd op het prentenboek “Wij gaan 

op berenjacht”.  

 

Wij gaan op Dino jacht,                                                          

We gaan een hele grote vangen,  

Wat een prachtige dag, 

Wij zijn niet bang……… 

… O jee, een hol! Een groot donker hol… 

We kunnen er niet overheen,  

We kunnen er niet onderdoor. 

O Nee! 

We moeten er wel dwars doorheen! 

 

Als collega’s hebben we in een ongedwongen sfeer afscheid genomen van Annie. Door haar 

een overheerlijke lunch aan te bieden, samengesteld door het team en na schooltijd een 

gezellig samenzijn op een andere locatie. Het werd een afscheid met een lach en een traan. Er 

zijn veel bijzondere herinneringen, die allemaal de revue passeerden. Tenslotte bood Annie 

ons een prachtig schilderij aan met de titel: Je mag zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. 

Voor nu geniet Annie van een welverdiende skivakantie. Wij zien het helemaal voor ons… In 

haar Superjuf Annie T-shirt skiet zij nu door de bergen. Annie heeft aangegeven beschikbaar 

te blijven voor invalwerkzaamheden, u komt haar dus vast nog wel tegen op school! 

 

Aandacht voor het coronavirus 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de laatste dagen de berichtgeving in de media 

over het coronavirus COVID-19 toeneemt. Het virus is inmiddels op meerdere plekken in 

Nederland geconstateerd. Via een brief van onze bestuurder, die we via Parnassys naar u 

versturen, krijgt u meer informatie. Op school nemen we dezelfde maatregelen die gelden 

voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. We attenderen onze 

leerlingen erop dat het belangrijk is om deze drie tips goed op te volgen: 

1. Was je handen na wc-bezoek en gedurende de dag regelmatig met zeep. Doe dit 20 

tellen en vergeet niet ook tussen je vingers te wassen. Droog je handen met een papieren 

handdoekje. 

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg. 

Mocht het virus zich verder gaan verspreiden, dan komen we hier zo spoedig mogelijk op 

terug met aanvullende maatregelen. Uiteraard houden we ons aan het advies van het RIVM en 

de GGD. 

 

Schooltijden 
Wat fijn dat het grootste deel van onze leerlingen op tijd op school is. De zoemer gaat om 

8.25 zodat de lessen om 8.30 kunnen beginnen. Natuurlijk kan het eens gebeuren dat u samen 

met uw kind, door omstandigheden, na aanvang van de schooltijd op school komt. Het is fijn 
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als u, in dat geval, buiten het lokaal uw kind gedag zegt en uw kind zo geruisloos mogelijk 

laat plaatsnemen in de klas. Op deze manier worden de lessen of activiteiten zo min mogelijk 

verstoord. De kleuters mogen voordat de school begint naar binnen gebracht worden. Als uw 

kind op tijd op school is, is er tijd genoeg om rustig afscheid te nemen.  

 

Dringende oproep voor Bibliotheekhulp   
Wie HELPT ons! We hebben te weinig hulp voor de BIEB op school, daarom hebben we 

dringend hulp nodig voor de maandag- en donderdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur. Dit hoeft 

niet elke week, kan/mag ook 1 dag zijn. U kunt u opgeven door een mail te sturen naar: 

c.haan@talentwesterveld.nl    

 

Kookwedstrijd  
We hebben een winnaar van de 

wedstrijd Kindermenu 2.0 op school! 

Het is Fayen van Triest uit groep 4. Zij 

heeft het lekkerste kindermenu bedacht 

van alle kinderen die meededen in 

Westerveld. Vol trots liet Fayen haar 

prijs en haar beker zien! In restaurants 

bestaat een kindermenu vaak uit patat 

met een frikandel, kroket, kipnuggets óf 

een pannenkoek. Maar het kan ook 

gezonder! Fayen heeft het recept voor 

een gezonde én lekkere vega hamburger 

met zoete aardappel bedacht. Het 

winnende recept komt op de kaart te staan van het deelnemende restaurant en de klas van 

Fayen wint een kookworkshop onder begeleiding van een echte chef-kok. Alle winnende 

gerechten van de twaalf Drentse gemeenten worden gebundeld in een inspirerend kookboek! 

SUPER GEDAAN Fayen en van harte gefeliciteerd!  

 

Stoere en spannende verhalen 

 

Ridders, piraten, graafmachines en indianen, cowboys, 

auto’s, monsters en dinosaurussen. Sommige kinderen 

vragen wel eens om stoere, uitdagende boeken. Het boek 

Ridders, dino’s en piraten zit boordevol stoere prenten en 

verhalen. Over fantastische vaders en ondeugende 

jongensstreken, over een actieheld die iedereen redt en 

een op afstand bestuurbare auto. Het is een groot, mooi 

uitgevoerd voorleesboek vol oude en nieuwe verhalen 

van zeer diverse auteurs en illustratoren. Dit zorgt voor 

een aantrekkelijke afwisseling. Avonturen dicht bij huis 

zijn afgewisseld met stoere fantasieverhalen over piraten, 

dino's of boeven. Speciaal voor dappere kinderen, 

misschien wel jongens – en hun dappere zusjes! 

 

mailto:c.haan@talentwesterveld.nl
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Yoleo  
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk 

te maken! Met de gratis leesgame Yoleo wordt lezen leuker én steeds makkelijker. Yoleo is 

een innovatieve game met een digitale boekenkast. Je kunt met deze game karaokelezen. De 

tekst wordt getoond en voorgelezen. Door zelf mee te lezen verdien je leespunten die je kunt 

gebruiken om je virtuele kamer in te richten.  

U kunt uw kind registeren op www.Yoleo.nl Veel kinderen zijn al erg enthousiast over de 

site! 

 

Lekker lezen groep 1 t/m 8 
Mooie, inspirerende, nieuwe, interessante boeken voor kinderen om te lezen, of om 

voorgelezen te worden en samen te genieten.  

Onderbouw     Middenbouw 

Titel: “Het meisje dat de nevel weefde” Titel: “Wonderbaarlijke feiten over babydieren” 

Auteur: Agnés de Lestrade                            Auteur: Maja Säfström 
 

Bovenbouw 

Titel: “Elke dag broerdag”    

Auteur: Tineke Honingh 

 

Dino project kleuters 

 
 

 

http://www.yoleo.nl/
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Bezoek aan amateur archeoloog  
Groep 4 heeft dinsdagmiddag 25 februari een bezoek 

gebracht aan amateur archeoloog Theo Dijkstra in 

Dwingeloo. Dit was in het kader van het geschiedenisproject 

Alles-in-1. Theo vertelde ons in zijn museum verhalen over 

de gevonden stenen en liet ons verschillende soorten stenen 

zien. Er was ook een mini quiz, waarbij de kinderen moesten 

raden welk soort steen het was. We mochten ook een kijkje 

in de boerderij nemen, waar we verschillende stenen en 

fossielen konden bekijken. Het was een leerzame middag. 

We willen de ouders die gereden hebben hartelijk bedanken. 

 
        
  

Prikbord  

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

- Informatiebrief van onze bestuurder over het coronavirus 

 

- Op naar het Verkeersdiploma, samen oefenen voor het VVN-verkeersexamen 
 

- Rugby Club Dwingeloo organiseert Maart - Vrienden - Maand 

De maand maart is het vrienden-maand. Wil je kennismaken met rugby? Train lekker mee. 

Er zijn mogelijkheden vanaf 4 tot 18 jaar. Je traint in de maart op de dinsdag- 

en/of  vrijdagavond en je krijgt begeleiding van onze professionele rugby-trainers.  

Een leuke (en gratis) manier om te kijken of rugby iets voor jou is.  

www.rugbyclubdwingeloo.nl 

https://www.facebook.com/rugbyclubdwingeloo 

  

Dinsdag 18:30 - 19:30 BM-ers (8 t/m 12 jaar)  
18:45 - 20:00 Cubs/Junioren/Colts (12 t/m 16 jaar)  

Vrijdag 18:30 - 19:30 BM-ers (8 t/m 12 jaar)  
18:45 - 20:15 Cubs/Junioren/Colts (12 t/m 16 jaar)  

Zaterdag 09:15u - 10:00 Kinderrugby - voor de allerkleinsten! (4 t/m 7 jaar)  
 

 

http://www.rugbyclubdwingeloo.nl/
https://www.facebook.com/rugbyclubdwingeloo

