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Nieuws Agenda 

Volgende Oud papieractie 
Dinsdag 23 juni 

 

Typediploma 
Emma Wiechers, Pieter Eggink 

en Eise Beek hebben hun 

typediploma gehaald. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

1 juni 

 

 

 

8 juni 

                

Tweede Pinksterdag, 

leerlingen vrij 
 

  
Volledige heropening 

Storkschool, geleende 

devices mee naar school 

nemen! 

 

Volledige heropening Storkschool op 8 juni 
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, mogen alle leerlingen vanaf maandag 8 juni weer 

volledig naar school. Wat zijn we daar blij mee! Voor deze volledige heropening van de 

basisscholen is een nieuw protocol nodig. Dit protocol hebben we nodig om een duidelijk 

kader te hebben van waaruit wij in overleg met onze stichting, ons team, de MR en onze 

collega’s in de Twingel, de schoolafspraken (over de anderhalve meter afspraken, over het 

wel of niet doorgaan van schoolreisjes, over schoonmaak en hygiëne, enzovoort) kunnen 

maken. Het protocol dat gisteren is aangeleverd door de PO-raad in samenwerking met de 

vakbonden en andere organisaties, partijen en ministeries, wordt dinsdag besproken met de 

bestuurder en alle directeuren van onze stichting. Daarna delen we de plannen in het team en 

met de MR. 

Zodra meer bekend is, zullen we alle ouders een bericht met de afspraken sturen vanuit 

Parnassys.   

Wat kunnen we u al vertellen:  

• We hebben als participanten van de Twingel afgesproken dat we vooralsnog 

volwassenen (anders dan teamleden, leerling zorg medewerkers en 

schoonmaakpersoneel) vragen het schoolgebouw niet binnen te komen.  
• Vanaf 8 juni zijn alle devices weer nodig op school. Wilt u dan de geleende IPad, 

Chromebook of laptop aan uw kind (in een stevige tas) meegeven?  

• Vanaf 8 juni gaan de gymlessen weer door, deze lessen zullen buiten plaatsvinden!  

We mogen van de voetbalvereniging gebruik maken van veld 2 en 3. Verzoek daarom 

om sportschoeisel voor buiten mee te nemen voor de gymlessen.  

• We hebben besloten de zwemlessen tot aan de zomervakantie niet op te pakken.  

• We denken nog na over hoe het afscheid van groep 8 wordt vormgegeven. 

• De oudergesprekken zullen we digitaal met u doen via Google Meet. Misschien is dit 

inmiddels gesneden koek voor u. Als dat niet zo is: u kunt nu vast aan uw kind vragen 

hoe u daar kunt inloggen met de leerkracht. We gebruiken het account van uw kind.  

Voor nu wensen we iedereen een goed pinksterweekend en daarna op dinsdag 2 juni, werken 

we nog vier dagen in alternatieve setting… Maar wij zijn enthousiast over het vooruitzicht 

alle kinderen weer tegelijk te ontmoeten vanaf 8 juni! Graag willen we u als ouder/verzorger 

op deze plek nogmaals bedanken voor de flexibiliteit die u de afgelopen weken heeft 
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tentoongespreid. Het was vast niet altijd een makkelijke opgave om de schoolweek-met-

halve-dagen-les in te plannen in uw eigen schema, en ook was vast niet alle communicatie 

van onze kant daarover in één keer helder. Maar u, wij én de leerlingen hebben samen de 

grote schouders en kleine schoudertjes eronder gezet deze afgelopen bijzondere weken, en dat 

is een groot compliment waard. 

 

Voorbereidingen schooljaar 2020-2021 

Naast alle voorbereidingen rondom de volledige heropening van 8 juni zijn we als team in 

gesprek over de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. We gaan werken met 10 

groepen. Omdat er 40 leerlingen naar de brugklas zullen gaan, hebben we te maken met een 

terugloop in het aantal leerlingen op school. We zullen daarom ook één zogenaamd 

flexlokaal minder gaan gebruiken. Het gebouw De Twingel is speciaal op de krimp gebouwd 

en is voorzien van twee flexlokalen: ruimtes die net iets kleiner zijn dan een klaslokaal en die 

gebruikt kunnen worden voor muziek-, handvaardigheid-, of techniekonderwijs.  Deze 

lokalen worden gebruikt door de participant die de ruimte nodig heeft. Sinds de opening van 

De Twingel heeft onze school de flexlokalen gebruikt als leslokaal.  Zoals het er nu uitziet 

zullen we het flexlokaal waarin nu groep 3b van Dieni Pereboom les krijgt, niet meer 

gebruiken. Daarnaast zullen twee LIO-studenten en zal een zijinstroomleerkracht ons team 

komen versterken (een LIO is een Leraar In Opleiding, een student die bijna afgestudeerd is 

en die zijn/haar eindstage op onze school zal uitvoeren). De verdeling van groepen delen we 

met u als we overleg hebben gehad met de MR. Wordt vervolgd dus. 

 

Beleefpark Dwingeloo 

Beleefpark Dwingeloo wil met zijn zwembad en vele speelmogelijkheden voor iedereen 

laagdrempelig toegankelijk zijn. Wij realiseren ons echter ook dat een abonnement kopen 

helaas niet voor iedereen mogelijk is. Maar: deze mogelijkheid bestaat nu wel! Stichting 

Veulenveiling Dwingeloo wil deze mensen graag tegemoet komen en is bereid de kosten 

voor haar rekening te nemen. Het enige wat u hoeft te doen is een mail te sturen naar 

albert.elken@gmail.com, de voorzitter van het Beleefpark Dwingeloo. Albert Elken zal de 

aanvraag met u verder afhandelen zonder tussenkomst van derden. Uw mailtje wordt 

daarmee strikt persoonlijk behandeld. 

 

Werkwijze SMW vanaf 1 juni 2020 tot de zomervakantie: 
Na een periode van vooral thuiswerken, gaan de schoolmaatschappelijk werkers van 

gemeente Westerveld weer een start maken met aanwezig zijn op de scholen. 

Vanzelfsprekend zullen de RIVM-maatregelen hierbij in acht genomen worden. Op onze 

school zal SMW'er Melissa Jansma weer regelmatig aanwezig zijn om gesprekken met de 

kinderen te voeren. Hierbij wordt de drukte bij de start van de dag vermeden. De 

aanwezigheid van de SMW'er wordt steeds vooraf met ons afgestemd. Voor gesprekken met 
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ouders wordt zo nodig gebruikgemaakt van een locatie van WMW.  In de zomerperiode is de 

SMW'er zoals gewoonlijk bereikbaar via het centrale nummer; 085-2731444. (Er is altijd een 

maatschappelijk werker bereikbaar. Op de volgende dagen is Melissa Jansma aanwezig op de 

Storkschool: maandag 15 juni en maandag 29 juni.  Ouders van de kinderen die bij Melissa 

komen praten, krijgen van tevoren bericht dat de gesprekken weer worden opgestart.) 

 

Survivalcursus voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar 

Na de zomervakantie start er een nieuwe survivalcursus bij Roots In Nature. De lessen 

beginnen woensdag 19 augustus en starten om 15.15 uur. Bij voldoende animo start er ook 

een groep op zaterdag. Als je er de afgelopen cursus niet bij was, zul je bezig gaan met het 

maken van een vuurboog. Met deze boog maak je door middel van wrijving vuur, net als onze 

voorouders dat deden. Kinderen die dit al gedaan hebben, gaan onder andere bezig met 

spoorzoeken en camoufleren. Heb je nog geen kennis gemaakt met Roots In Nature, of weet 

je niet zeker of het wat voor je is? 12 augustus is er weer een gratis proefles. Kijk voor meer 

informatie op www.rootsinnature.nl 

 

Dakajam 2020 

Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die 

om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde 

financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan 

Dakajam 2020. Let op: alles is onder voorbehoud van de coronamaatregelen en de 

coronacrisis is geen geldige reden om deel te mogen nemen. De eerste week is van 3 t/m 7 

augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 10 t/m 14 

augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in 

Havelterberg. Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de 

beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is een beperkt aantal plekken, dus wees 

er snel bij! 

 

http://www.rootsinnature.nl/

