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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen 

bij ons op school:  

 

Groep 1/ 2 a: Rowan Herrewijnen 

                      Ronan Koops 

                      Devon Lier 

                       

Groep 1/ 2b: Fleur de Wal 

                     Niek Schieving 

                     Noud Veldhuizen 

 

Typetopia  
Ilze de Vries heeft haar typediploma gehaald. 

SUPER GEDAAN en van harte gefeliciteerd 
 

Volgende Oud papieractie 
Dinsdag 18 augustus 2020 

 

Het team van de Storkschool:   
• Bedankt alle leerlingen voor dit 

schooljaar,  

• Bedankt alle ouders voor hun hulp en 

fijne samenwerking, zeker ook tijdens de 

corona-schoolsluiting,   
• Wenst iedereen een heel fijne vakantie 

toe!  

   

22,23 en 

24 juni   

 

23 juni  

 

 

28 juni 

 

13 juli 

 

06 juni 

t/m 14 

aug. 

 
 

                

Oudergesprekken 

 

 

Verjaardag meester Dennis  

Verjaardag juf Gonni  

 

Verjaardag juf Gretha 

 

Verjaardag juf Henny 

 

Zomervakantie 

Na hopelijk een heerlijke 
zomervakantie zullen de 
schooldeuren weer geopend 
worden op maandag 17 
augustus. 

 

Oudergesprekken 
Deze week vonden de oudergesprekken plaats. Voor het eerst zijn deze gesprekken vooral 

digitaal gehouden. De oudergesprekken gingen over de achter ons liggende periode en de 

ontwikkeling die uw kind thuis heeft doorgemaakt. Als school willen we onze leerlingen 

onderwijs bieden waarbij zij een stevige basis krijgen, als de wortels van een boom. Maar we 

willen hen ook uitdagen om verder te kijken, alsof ze kunnen uitvliegen boven de toppen van 

die boom. Onderwijsprofessionals zijn er gek op om de groei van planten en bomen als 

metafoor te nemen voor de ontwikkeling van de leerling. Geef de leerling voldoende zonlicht 

en water, dan komt de leerling vanzelf tot bloei, klinkt het vaak. Er zijn echter nogal wat 

verschillen tussen de aanpak van de natuur en bomen in een bos en de aanpak in het 

Nederlandse onderwijs, zeker na de afgelopen periode die we noodgedwongen veel thuis 

doorbrachten. 

In een bos groeit de ene boom prima uit en wordt groter en voller als nooit tevoren. Een 

andere boom groeit amper uit en heeft het zwaar. Volgend jaar, met meer aanbod van regen 

zijn ze misschien wel weer even groot en mooi.  

In de corona-periode is de ene leerling wellicht heel goed doorgegaan in ontwikkeling. Een 

andere leerling heeft misschien juist minder schoolkennis opgedaan omdat hij of zij thuis 
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andere dingen deed. Volgend schooljaar, met meer aanbod in de school en wellicht met een 

aangepast lesaanbod zijn beide leerlingen misschien weer even ver in ontwikkeling. Een 

boom heeft regen nodig. Een leerling leerstof en begeleiding. Leerstof en begeleiding op het 

niveau van ontwikkeling. Maar op welk niveau per vak zitten onze leerlingen nu? Op basis 

van de bevindingen van de leerkrachten en na hun analyse van de toetsgegevens zullen we een 

passend aanbod bieden na de zomervakantie. We hebben het niet over een achterstand, maar 

een anders-stand. We willen leerstof goed aangepast en op het juiste niveau aanbieden. Uit 

onderzoeken is gebleken, dat kinderen zich dan het best verder ontwikkelen. En ja, grote kans, 

dat de één de ander dan zelfs weer inhaalt in ontwikkeling. En wilt u uw kind helpen? Dat kan 

door in de zomervakantie lekker samen te lezen met uw kind.  

“Als een kind niet kan leren door de manier waarop wij lesgeven, misschien zouden we dan 

les moeten gaan geven op de manier waarop een kind leert”. 

Beste ouders en kinderen, tot ziens… 
Na 18 jaar juf op de Storkschool, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb een nieuwe 

baan geaccepteerd als Flexpooler in de gemeente Midden-Groningen per 1 augustus 2020. Dat 

betekent dat ik vrijdag 3 juli afscheid ga nemen van mijn team en van jullie. Ik heb altijd met 

heel veel plezier op de Storkschool gewerkt. Ik vond het fantastisch om op deze school voor 

de klas te mogen staan. Ik heb alle groepen wel een keer mogen lesgeven, maar de meeste 

ervaring ligt toch in de middenbouw. Ook mocht ik 6 jaar lang de taalleescoördinator van 

deze school zijn. Een hele leuke uitdaging. Ik was altijd weer ontzettend trots als de kinderen 

met plezier een boek lazen. Ook de vrijwilligers van de bieb op school draag ik een warm hart 

toe. Wat een fijne groep zijn jullie! Dankzij jullie energie en inzet is de Bieb op School een 

mooi succes. Lieve ouders en kinderen ik wil jullie heel erg bedanken voor het vertrouwen en 

de fijne tijd op de Storkschool. Misschien tot ziens! Veel liefs, Carmen Haan 

Afscheid groep 8 
Op woensdagavond 1 juli laten we de afscheidsfilm van groep 8 op school zien aan de ouders 

van de leerlingen van groep 8. Hiervoor is onze school veranderd in een bioscoop met maar 

liefst 11 zalen! De betreffende ouders ontvangen een uitnodiging. 

 

Spelletjesdag 
Op woensdag 1 juli neemt groep 8 afscheid van alle leerlingen met een zelf georganiseerde 

spelletjesdag. 

 

Gevonden voorwerpen 
Wij hebben weer veel spullen verzameld die op school gevonden zijn. Er is van alles 

gevonden. Maandag 29 juni liggen deze voorwerpen langs de “Kiss and Ride”, vanaf de 

ingang! Mist u thuis iets? Neem een kijkje! De overgebleven spullen worden daarna 

weggegeven aan een goed doel. 
 

Stichting Haarwensen 
Mara Boelen uit groep 5b heeft haar lange lokken laten knippen en gedoneerd aan Stichting 

Haarwensen. Daar kunnen ze er pruiken van maken voor kinderen, die door hun ziekte geen 
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haar meer hebben. Een geweldige actie van Mara. Wij zijn trots op haar, ze kan door deze 

donatie zieke kinderen blij maken.  

 

Verkeersexamen groep 7 
Alle leerlingen van groep 7 zijn in één keer geslaagd voor het 

theoretisch VVN Verkeersexamen. TOP gedaan allemaal en van harte 

gefeliciteerd!  

 

Zomeractie van de bibliotheek: Kriebelbeestjes 

Van 4 juli tot en met 16 augustus staan de bibliotheken in het teken van De Zes 

Zomerkriebels. Dit is een online activiteiten- en informatieprogramma in samenwerking met 

ROEG!jr. Elke week van de zomervakantie staat er 1 kriebelbeestje dat dicht bij ons in de 

buurt leeft, centraal. In totaal komen zo de zes zomerkriebels aan bod: het lieveheersbeestje, 

de teek, de mier de worm, de mug en de wesp. 

 

Over elk dier wordt een leuke informatieve vlog gemaakt door een deskundige, waarbij het 

betreffende diertje wordt geïntroduceerd vanuit een bibliotheekboek. Op de website zijn er 

naast de filmpjes, elke week doe- en ontdekopdrachten over de dieren te vinden die gemaakt 

zijn door het IVN. 

 

Om het lezen en de gang naar de bibliotheek in de zomervakantie te stimuleren, krijgt elk kind 

van 6 t/m 12 jaar dat in deze periode een boek/ boeken/tijdschriften komt lenen in de 

bibliotheek een leuke verrassing. Kinderen kunnen op vertoon van hun geleende boek(en) met 

uitleen-bon aan de balie een cadeautje in ontvangst nemen. 

 

Schoolverlaters  
Dit schooljaar gaan ons verlaten:  
  
Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen van groep 8 gaan de school 

verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! We hopen dat jullie allemaal met plezier 

terugdenken aan jullie tijd op de Storkschool. 

  
Bobbi Bakker, Jay Bartling, Bas Benders, Mats Dikkentman, Sascha Doornbos, Robbin 
Drenth, Linde Gerringa, Elize Guichelaar, Jane van den Heuvel, Gerko Hoogenkamp, 
Marijn Huisman, Jurrian Kloosterman, Famke Lijcklama á Nijeholt, Pepijn Martowirono, 
Femke Masselink, Denzel Pollard, Mike Seegers, Bas Veldhuis, Bente Vliek, Hero de Vries, 
Moinak Aniruddha, Sofie Bode, Tygo Buiter, Norah Doormbos, Aniek Doorten, Laura 
Dreves, Vincent Eijckelhof, Romy Hoekstra, Nicolas Jonker, Sil Klaassen, 
Kian Klein, Joost van der Koogh, Sanneke Kuiper, Eliasz Mazanek, 
Daniel Mooij, Eva Seegers, Noa Smit, Rosalie Staats, Malin Versluis, Gijs 
Wiechers…….. 
 

Allemaal heel veel succes gewenst op jullie nieuwe school!   
 

  
  

 


