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Nieuws Agenda 

 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen 

bij ons op school. 

In groep 1/2a:        Tim Slim 

                               Phileine Dikkerboom 

                               Tijn Kremer 
 

In groep 1/2 b:       Tim Hoogendoorn 

                               Jesse Liezen 

                               Guus Noorman 

                               Lisa Wuffen 
 

In groep 2/3:          Fien Guis 

                               Sara Guis 

                               Karlien Nijland 
 

In groep 5:             Nova Guis 
 

In groep 8:             Amy Guis 

                               Nova Nijeboer 

                               Vita Nijeboer 

 

 

Allemaal van harte 

welkom op 

 onze school. We wensen 

jullie  

een leerzame en een 

plezierige  

schooltijd toe!   

   

 

26 aug. 

 

31 aug.   

t/m   2 sept. 

 

31 aug. 

 

 

 

1 sept. 

 

2  t/m  4 

sept. 

 

8 sept. 
  

 

Verjaardag meester Matthieu  

 

 

Schoolreis groep 8  
 

Spreekuur jeugd 

verpleegkundige GGD 8.30- 

12.30 in IB kantoor 

 

Verjaardag juf Willy 

 

Schoolreis groep 7 

 
Studiedag team 

leerlingen vrij 

 

Volgende  

Oud-papier-actie: 
Dinsdag 15 september 

 

 

Hulp bij hoofdluiscontrole 
We hebben hulp nodig in onze Luisbrigade. Heeft u tijd om na een vakantieperiode even op 

school naar luizen te pluizen? Geef het door aan onze administratief medewerkster Annet 

Wonder: a.wonder@talentwesterveld.nl We vragen u voor dit moment zelf te controleren of  uw 

kind(eren) vrij zijn van hoofdluis. We hopen de controle op school weer snel op te kunnen 

pakken. 

 

Start schooljaar 
Het schooljaar 2020 – 2021 is inmiddels weer begonnen! De eerste twee weken zijn heel 

plezierig verlopen. We werken op dit moment aan verschillende KiVa activiteiten. De 

kinderen ontwerpen “gekke beestjes”, symbool voor iedereen is anders en mag anders zijn. De 

beestjes gaan we in de KiVa-boom hangen en samen met de kinderen van Kaka en de Fontein 

zullen we het KiVa jaar openen op 11 september. Het team van de Storkschool wenst alle 

leerlingen en hun ouders een gezond, goed en leerzaam schooljaar toe!  

Adresgegevens  

Klopt uw adres, telefoon en emailadres 

nog? Wijzigingen kunt u mailen aan: 

a.wonder@talentwesterveld.nl  of via het 

ouderportaal doorgeven. 

 

mailto:a.wonder@talentwesterveld.nl
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We hanteren in ons gebouw nog steeds de coronamaatregelen. Dat betekent dat u als ouders 

weer gevraagd wordt uw kind indien mogelijk zelf naar school te laten komen, of om afscheid 

te nemen aan de rand van het schoolplein. We hebben dezelfde looproute als voor de 

vakantie: we gebruiken de kleuterentree als “ingang” en de centrale deur als “uitgang”. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 mogen zelf naar binnen, de kinderen van groep 1 en 2 worden op 

het plein ontvangen door hun leerkracht. Op school besteden we ook nog steeds extra 

aandacht aan hygiëne, handenwassen en de collega’s houden anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elkaar. Het is goed om te zien hoe handig kinderen omgaan met afspraken bij 

“de wasstraat” op onze bovenverdieping! De hygiëne afspraken zijn voor hen inmiddels echt 

gesneden koek.  Daarnaast luchten we de lokalen en kantoren regelmatig door bijvoorbeeld 

ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Dit doen we in ieder geval tijdens de pauzes en 

voor en na schooltijd. Wilt u daarom uw kind (tippen zich te) kleden op een fris lokaal zodra 

de buitentemperatuur hierom vraagt? 

 

We zijn nog steeds zeer terughoudend in het ontvangen van volwassenen anders dan 

teamleden en schoonmaakpersoneel in ons gebouw. Indien het echt nodig is, ontvangen we 

volwassenen op afspraak op school, waarbij we hygiënevoorschriften hanteren, anderhalve 

meter afstand van elkaar houden en triage toepassen. Hiervoor ligt in de centrale hal een 

logboek klaar waarin u uw naam en het moment van bezoek kunt noteren. Maar ook voor de 

volwassenen bij ons op school willen we het veilig houden. Waar het kan overleggen we 

graag digitaal. Kinderen en volwassenen met ziekteverschijnselen blijven thuis en laten zich 

testen. Als een leerling ziek wordt, nemen we contact met u op en vragen u uw kind op te 

(laten) halen. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht thuis moet blijven vanwege klachten. 

Tot nu toe lukt het ons steeds om voor vervanging voor iedere groep te zorgen. Indien dit niet 

lukt, zullen we u daarover berichten via de Klasbord-app van de betreffende groep en een 

mail via Parnassys.  

 

Welkom nieuwe collega!  
U kunt een aantal nieuwe gezichten tegenkomen in de school. Deze collega’s stellen zich in 

deze en komende nieuwsbrieven aan u voor. Onze nieuwe ib’er, Arja van Wijngaarden, bijt 

het spits af: 

Hallo ouders en kinderen van de 

Storkschool, 

mijn naam is Arja van Wijngaarden-Grit en 

ik ben de nieuwe intern begeleider. Ik ben 

31 jaar, getrouwd met Martin en heb een 

zoontje van 2. Samen wonen wij in de Wijk. 

Ik hou onwijs van tuinieren en heb dan ook 

een grote tuin. Daarnaast ben ik ook vaak te 

vinden in een goed boek of in de keuken om 

een lekkere taart te bakken. 

Voordat ik intern begeleider werd heb ik 

altijd voor de klas gestaan. In die jaren heb 

ik van alle groepen juf mogen zijn, maar het 

meeste van groep 7 en 8. Ik heb er heel veel 

zin in om aan de slag te gaan op de mooiste 

school van Dwingeloo! Wellicht ontmoeten 

we elkaar snel. 
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Oproep voor Bibliotheekhulp    

We kunnen nog hulp gebruiken voor de BIEB op school. We zoeken ouders die mee willen 

helpen, voor de maandag- en donderdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur.  Dit hoeft niet elke 

week! U kunt u opgeven door een mail te sturen naar: a.wonder@talentwesterveld.nl  

Natuurlijk gaan we het boeken uitlenen organiseren volgens de geldende corona-regels. De 

ouders die komen helpen, houden op school anderhalve meter afstand van andere 

volwassenen. Ook hier zullen we triage strikt toepassen.  

 

Inleveren geleende leesboeken 
De leerlingen hebben in de afgelopen zomervakantie (of ervoor) bibliotheekboeken mee naar 

huis gekregen. Wilt u de geleende boeken weer meegeven. We missen nog een flink aantal 

bibliotheekboeken die in de zomer zijn geleend. 

 

Kinderboekenweek 2020 

De  Kinderboekenweek van 2020 heeft als thema: …. En toen? Daarmee gaan we terug in de 

tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. 

Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 

over de Oudheid… Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken 

werelden uit het verleden door het lezen van boeken! Lezen is stimulerend voor het 

inlevingsvermogen en de fantasie. Ook ontwikkel je kennis over jezelf en de wereld om je 

heen. Lezen bevordert de taalvaardigheid op alle gebieden waaronder schriftelijke en 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.  

 

Rapporten 
Wilt u het rapport van uw kind weer meegeven naar school?  

 

Jaarkalender 
Jaarkalender 2020-2021 De gezinsoudsten hebben een jaarkalender mee naar huis gekregen. 

In deze kalender vindt u praktische informatie (voor zover nu al bekend) van het nieuwe 

schooljaar. De vakantieplanning en de studie(mid)dagen, maar ook de zakelijke mailadressen 

van de teamleden van de Storkschool staan hier vermeld. Daarnaast hebben we enkele zaken 

uit de schoolgids overgenomen in de kalender. Het is op deze manier een praktische 

uitwerking van de schoolgids geworden. De complete schoolgids kunt u op onze website 

vinden.  

 

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

-Scala kunst- en cultuureducatie voor kinderen. Heel veel leuks te doen bij Scala! 
 

-Zaterdag 26 september Rabobank Mountainbike Jeugddag. Voor de jeugd van 7 t/m 12 

jaar. 
 

-Nieuwsbrief Westerveld Toppers   
 

- Jeugdgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. Start op 6 september. 

mailto:a.wonder@talentwesterveld.nl
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Schoolmaatschappelijk werk 

Op de maandag, om de 2 weken, 

is onze schoolmaatschappelijk 

werker Melissa Jansma op school 

aanwezig. Het School 

Maatschappelijk Werk biedt 

professionele hulp aan kinderen en 

jongeren van 4 tot 18 jaar en hun 

ouders bij het omgaan met of het 

oplossen van verschillende 

problemen. Het inschakelen van 

de schoolmaatschappelijk werker 

gebeurt altijd in overleg. Vaak zal 

het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar 

ook ouders kunnen, als ze dat 

nodig vinden, rechtstreeks contact 

opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  

 

Er kunnen verschillende redenen 

zijn waarom u toenadering zoekt 

tot het schoolmaatschappelijk 

werk. Veel voorkomende thema’s 

zijn weerbaarheid, het omgaan met 

boze buien, omgaan met 

echtscheiding en onzekerheid.  

 

De insteek van het 

schoolmaatschappelijk werk is een 

laagdrempelige en vertrouwde 

omgeving te bieden waar er 

gewerkt wordt aan het zelfstandig 

oplossen van problemen. Vaak is 

de begeleiding kortdurend. Er 

kunnen gesprekken met de 

kinderen gevoerd worden, maar 

ook ouders kunnen hier terecht met 

opvoedingsvragen. De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp 

passend is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente Westerveld. Zonder 

toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. 

Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.         
  

 

                                   

                                 

Aanwezigheid  

                                Aanwezigheid: 

                                Eén keer per twee weken op  

                                de maandag tot 14.00. U kunt     

                                binnenlopen, bellen of mailen: 

 

Naam:  Melissa Jansma 

Telefoon:  06-22 43 63 72 

E-mail:  m.jansma@welzijnmw.nl  

 

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 

bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  

 

 

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl

