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Nieuws Agenda 

Volgende Oud papieractie 
Dinsdag 19 mei 

 

Typediploma 
Lieke Wever en Olivier Driehuis hebben hun 

typediploma gehaald. Top gedaan en 

gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

Koffieochtend  
Op vrijdag 19 juni 2020 van 8.30 uur tot ± 9.45 

uur is er een bijeenkomst voor ouders met 

kinderen van (bijna) 4 jaar die in het komend 

schooljaar starten in groep 1. Laat u even weten 

of u komt:  v.deruyter@talentwesterveld.nl 

Kent u een ouder met een kind dat binnenkort 4 

jaar wordt? Uiteraard is ook deze ouder welkom! 

 

21 en 22 

mei 

                

Hemelvaartweekend, 

leerlingen vrij 
 

 

 

 

Luizencontrole 
We hebben van 

verschillende ouders 

gehoord dat zij thuis bij hun 

kind(eren) hoofdluis en 

neten hebben aangetroffen. 

Wilt u zelf thuis 

controleren? De 

schoolcontrole zal weer 

plaatsvinden als we weer 

volledig naar school gaan.  

Blijft u goed kammen en 

heel alert!   
 

 

Heropening Storkschool 
Maandag is onze school weer heropend, het was bijna een feestelijke dag voor de kinderen en 

voor ons als team. Wat fijn om iedereen weer te ontmoeten!  

 

Wij hebben in overleg met ons team en daarna met instemming van de ouders van de MR 

gekozen om alle kinderen iedere dag op school te laten komen. We vinden het een groot 

voordeel om alle kinderen iedere dag te zien. We denken dat we zo sneller structuur en ritme 

kunnen aanbrengen in de schooldagen voor ieder kind. Nadeel is natuurlijk dat 2,5 uur per dag 

op school best kort is en dat ouders nog steeds een dagdeel hun kind thuis hebben. Voor 

sommige ouders is een hele schooldag wellicht prettiger… Toch vinden we het vanuit het 

kind bekeken heel fijn dat hij of zij iedere dag even naar school kan komen.  

 

Schrale troost is dat kinderen van ouders met cruciale beroepen noodopvang kunnen krijgen. 

Dit is aan te vragen via de leerkracht. Verder moeten we het besluit van de overheid natuurlijk 

nog afwachten, maar we verwachten dat we na Pinksteren weer volledig open zullen zijn en 

dat alle kinderen dan weer hele dagen naar school gaan. De studiedag die gepland staat voor 2 

juni laten we vervallen. Kinderen kunnen deze dag gewoon naar school komen. 

 

Teamleden die in de risicogroep vallen, adviseren we thuis te blijven. Op dit moment kunnen 

we het organiseren dat al onze leerlingen een dagdeel op school les kan krijgen. Als er een 

leerkracht ziek wordt, weten we dat het organiseren van vervanging pittig zal zijn. Als er in de 

toekomst geen vervanging voorhanden is en als het ons niet lukt om een andere oplossing te 

vinden om de groep op te vangen, zullen we u laten weten dat uw kind thuis moet blijven. Dit 

communiceren we via Klasbord. 

mailto:v.deruyter@talentwesterveld.nl
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Voor als je je (choco)lonely voelt zonder mij… 
Na een paar weken Onderwijs op Afstand 

kwam er een zeer welkom cadeautje van onze 

ouderraad. Alle medewerkers van onze school 

werden verblijd met een stevige plak chocola. 

Wat een heerlijke verrassing! 

Hartverwarmend…  

 

We willen u als ouders trouwens ook 

bedanken voor de samenwerking de afgelopen 

weken. U hebt onze worsteling met Onderwijs 

op Afstand van dichtbij meegemaakt. Dank 

voor uw opbeurende reacties via mail, 

telefoon of kaartje! We verwachten overigens 

dat we ons overleg met u via Teams of Meet 

 

nog even digitaal voortzetten, zeker zolang geadviseerd wordt om volwassenen (anders dan 

teamleden en schoonmaakpersoneel) uit het schoolgebouw te weren. 

Bericht van de ouderraad: School mag weer oud papier ophalen 

Beste ouders, 

Aanstaande dinsdag mogen we weer oud papier ophalen! In verband met de maatregelen 

rondom het corona-virus werd ons vanuit de gemeente niet toegestaan in april oud papier op 

te halen. Deze week kregen we weer groen licht. Met de firma Van den Hende die er 

maandelijks voor zorgt dat er kraakwagens en chauffeurs voor ons rondrijden, hebben we 

goede afspraken gemaakt omtrent de 1,5 meter afstand die we in acht moeten nemen. 

De twee personen die achterop de kraakwagens staan, staan sowieso al meer dan 1,5 meter uit 

elkaar, en moeten bij het oppakken van de dozen papier aan hun ‘eigen’ kant blijven. Verder 

mag er voorlopig geen routelezer naast de chauffeur in de cabine zitten. 

Gelukkig werkt Van den Hende meestal met vaste chauffeurs die inmiddels onze routes vaak 

uit het hoofd kennen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de routelezer voor de kraakwagen 

uit fietsen of rijden. 

De ouders die voor aanstaande dinsdag aan de beurt zijn, zijn inmiddels benaderd. 

Wellicht heeft u de afgelopen weken gehoord van het rumoer dat er ontstond over het plan 

van de gemeente Westerveld om bij particulieren blauwe containers te plaatsen voor het 

verzamelen van oud papier. Dit zou betekenen dat wij als ouderraad zouden moeten stoppen 

met het maandelijks inzamelen van uw oud papier, en dat zodoende de inkomsten die dit 

genereerde voor de ouderraad zouden verdwijnen.  

Uiteraard hebben wij, en ook ouderraden van andere basisscholen, hiertegen bezwaar gemaakt 

bij de gemeente. Hier is naar geluisterd, en voorlopig mogen wij weer oud papier ophalen! 

Maar voor hoelang wij dit nog mogen organiseren, daar is voorlopig geen duidelijkheid over. 

Waarschijnlijk treden wij nog voor de zomervakantie met de gemeente in overleg over dit 

voor de ouderraad belangrijke onderwerp. 

Tenslotte nog een bericht van onze penningmeester: 
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Rond 25 mei 2020 zal de tweede incasso plaatsvinden voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze 

bijdrage bedraagt op onze school 30 euro voor de onderbouw en 50 euro voor de bovenbouw. 

Voor de ouders die ervoor gekozen hebben de bijdrage in twee keer te betalen zal er dus nog 

15 euro voor de onderbouw kinderen en 25 euro voor de bovenbouw kinderen worden 

geïncasseerd. 

Wij zijn ons ervan bewust dat door de huidige omstandigheden een aantal schoolreizen en 

andere festiviteiten die normaal gesproken (mede) door de ouderraad worden bekostigd niet 

door zijn gegaan. Uiteraard komt de ouderbijdrage uiteindelijk aan de kinderen ten goede, 

wellicht nog aan het einde van dit schooljaar en anders wordt het meegenomen naar het 

volgend schooljaar. 

Ook dragen wij bij aan een mooi afscheid voor de kinderen van groep 8, die ondanks alles 

natuurlijk een heel fijne afsluiting van hun tijd op de Storkschool verdienen. 

Lief en leed 

Onze administratief medewerker Annet Wonder is helaas nog niet op school. Ze is herstellend 

van corona. Gelukkig gaat het de goede kant op, maar het heeft tijd nodig. Als u 

administratieve vragen heeft, proberen we u zo snel mogelijk te helpen, maar we missen 

Annet enorm. Natuurlijk voornamelijk vanwege haar persoonlijkheid, maar ook omdat we 

echt minder handig zijn dan zij. Toch kunt u natuurlijk via de leerkracht van uw kind 

wijzigingen in bijvoorbeeld adres doorgeven.  

Onze vacature voor intern begeleider is ingevuld! In de meivakantie hebben de 

sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en we denken een geschikte kandidaat te hebben 

gevonden in Arja van Wijngaarden. In de periode na 1 juni komt zij kennismaken in ons team. 

In een volgende nieuwsbrief zal Arja zich aan u voorstellen.  

Mantelzorgwaardering Westerveld 2020 
Mantelzorger ben je als je langdurig zorgt voor een partner, familielid, vriend of kennis. Jonge 

mantelzorger ben je als je thuis zorgen hebt om een zieke, gehandicapte of verslaafde vader, 

moeder, broer of zus.  

De gemeente Westerveld waardeert alle mantelzorgers met de mantelzorgwaardering. 

Iedereen die een mantelzorger kent of de mantelzorger zelf kan de waardering aanvragen. Het 

uitgangspunt is dat de gemeente waarin de cliënt woont, verantwoordelijk is voor de 

waardering van mantelzorgers, ook als deze mantelzorgers in een andere gemeente wonen.  

De waardering, in de categorie Verwennerij, Een gezellig avondje uit of Erop uit, kan worden 

aangevraagd van 4 mei tot 1 juni 2020. De tegoedbon wordt dan tussen 25 juni en 5 juli 

thuisbezorgd.  

Meer informatie: www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld.nl  of 085 23 731 444  

 

 

 

http://www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld.nl
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Kinderzwerfboekstation 
Sinds kort is er een mini-bieb aan de 

Brugesakker 10! Het is een 

zwerfboekenstation. Ben je nieuwsgierig 

wat dat is? Zwerfboeken zijn van alle 

kinderen! Je neemt het boek dat je leuk 

vindt mee naar huis en als je het uit hebt, 

laat je het weer verder zwerven. In het 

kleine boekenkastje aan Brugesakker 10 kun 

je de boeken die daar zijn gratis lenen, 

ruilen, inbrengen of laten zwerven… op   
school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, in een volgend 

Kinderzwerfboekstation! Er ligt bij dit zwerfboekstation altijd iets klaar om mee te nemen. 

Nu liggen er lavendelzakjes om te ontspannen en zelfgeschilderde zwerfstenen. 

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je 

mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. 

Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op 

deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek 

volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website http://kinderzwerfboek.nl/  

krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan 

zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn? 

 

Herinrichting Heuvelenweg, Batingheweg en Poolweg  
Toen de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus maandag 23 maart extra zijn 

aangescherpt, bleek het lastig om de de werkzaamheden voor de herinrichting van de 

Heuvelenweg, Batingheweg en Poolweg voort te zetten. Daarom is er in overleg met de 

Gemeente Westerveld voor gekozen om de werkzaamheden stil te leggen. We verwachten dat 

de werkzaamheden binnenkort weer worden opgepakt. Vanaf dat moment moeten we weer 

omrijden. Hoe lang dit zal zijn, weten we nu nog niet. We houden u op de hoogte. 

 

Bezoek Astron 
Wij gingen dinsdag 3 maart naar Astron. Toen wij aankwamen gingen we meteen naar binnen 

en we kregen toen uitleg over de radiotelescoop. Ik wist niet eens dat dit ooit de grootste 

radiotelescoop ter wereld was! We kregen ook dingen te horen over het ruis in de ruimte. Dat 

klinkt net zo als bij een radio die van een zender afgaat! De radiotelescoop ging ook nog naar 

de zon toe draaien, waardoor wij in het huisje meedraaiden. Daarna gingen we naar buiten om 

te meten wat de afstand tussen alle planeten en de zon is. Op schaal was het volgens mij 2,70 

meter tussen ons groepje (Mercurius) en juf (de zon). Nadat we alles hadden opgeruimd, 

gingen we weer weg. Ik vond het heel leuk en leerzaam. 
Eise Beek, groep 7 

   

http://kinderzwerfboek.nl/

