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Nieuws

Agenda

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij
ons op school.

18 t/m 27
sept.

In groep 1/2 b:

22 sept.

Novelle van Muijen
Novelle van harte welkom
op onze school.

We wensen je een leerzame en een plezierige
schooltijd toe!

23 sept.
28 sept. en
5 okt.

Kinderboekenweek 2020 …. En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we dit jaar terug
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger bijna tastbaar wordt.

Nationale sportweek
Nationale Buitenlesdag, opening
buitenleslokaal door groep 8,
voorstelling over Anne Frank in
het spellokaal en OR vergadert
Bezoek Kamp Westerbork gr 8 en
Start Kinderpostzegelactie
Screening groep 7 GGD in IBkantoor

1 okt.

Bezoek Drents Museum en Drents
Archief door groep 7

4 okt.

Verjaardag juf Dieni

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 20 oktober

Welkom op de Storkschool!
Sinds vorige week is Arjanne ter Bork gestart op onze school. Zij is vanaf nu samen met
Matthieu Boonstra en Emy Otten in groep 8 te vinden. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u
voor:
Hallo ouders en kinderen van de Storkschool,
mijn naam is Arjanne ter Bork-Stevens. Ik ben een
nieuwe leerkracht bij jullie op school. Op maandag,
dinsdag en woensdag werk ik in groep 8 en op vrijdag in
groep 3. Ik ben geboren en opgegroeid in
Dwingeloo/Dieverbrug, maar woon inmiddels alweer heel
wat jaartjes in het ook zo mooie Westerbork. Ik ben 35
jaar en heb samen met mijn man twee zonen, Stijn en
Jurre. In mijn vrije uurtjes vind ik het leuk om actief
bezig te zijn. Ik houd van tennissen, hardlopen (nou
eigenlijk vind ik dat niet heel leuk, maar dan ben je toch
even lekker actief en buiten), potje voetballen met de
kinderen of lekker werken in de tuin. Ook probeer ik af en toe even stil te zitten en dan vind
ik het heerlijk om een tijdschrift, zoals de Helden, te lezen. Voordat ik bij jullie op school
ben komen werken, heb ik zeven jaar gewerkt in het basisonderwijs, voornamelijk in groep 7
en 8 en daarna heb ik een zijsprong gemaakt naar Welzijnswerk Midden Drenthe. Hier heb ik
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ook bijna zeven jaar gewerkt als buurtsportcoach en jongeren- / opbouwwerker. Na zeven
jaar begon het toch te kriebelen om weer voor de klas te staan en heb ik de stap genomen om
terug te komen in het onderwijs. Ik heb er erg veel zin in! Wellicht ontmoeten we elkaar snel.
Mocht u vragen hebben of anders, schroom vooral niet om contact op te nemen.
Groetjes Arjanne

Buitenlesdag
Veel leerkrachten gaan op 22 september een moment naar buiten met hun groep tijdens de les.
De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter
presteren! Dictee met krijt op het plein, beestjes zoeken, optellen met sprongen of een
geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een buitenles. Onze school doet mee aan de
buitenlesdag omdat we met minstens één klas één uur buitenles geven. Groep 8 gaat deze dag
(met laarzen aan) naar de aangelegde kikkerpoel met bankjes aan de Vlakendijk. Daar wordt
dan de opening verricht van het buitenleslokaal. Het is heel mooi geworden! Aangezien er net
gegraven is, is het nodig om er met laarzen heen te gaan, maar over een poosje kunnen we
zonder modder met alle groepen gebruik maken van deze locatie. Wilt u ook een kijkje
nemen? Het buitenleslokaal zit in het ommetje Mars.

Week Tegen Pesten 2020
Vandaag start de Week Tegen Pesten 2020 (van 21 t/m 25 september). Deze week staat het
aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal in de media maar
natuurlijk ook op school. Samen aan zet is dit jaar het thema van de Week Tegen Pesten. We
werken op school met KiVa. Bij KiVa gaan we uit van de kracht van de groep om er een fijne
school van te maken. Daarbij zijn leerkrachten en kinderen altijd samen aan zet! Hoe zorg je
dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor hun klas, voor de school én voor
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zichzelf? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen met de kinderen een fijne sfeer in een
groep nog verder versterken? We besteden komende week nog eens extra aandacht aan een
aantal werkvormen waarbij drie onderwerpen centraal staan: samen kennismaken, samen
afspraken maken én samen verantwoordelijk zijn. Voorafgaand aan deze speciale week
hebben we vrijdag 18 september samen met de kinderen van de Fontein en Kaka het KiVajaar geopend met ons KiVa-lied bij de boom in de centrale hal. Deze boom is speciaal voor
deze gelegenheid door alle kinderen versierd is met Gekke Beestjes. Het KiVa lied, dat u vast
en zeker thuis al eens hebt gehoord terwijl uw kind het zingt, is gemaakt door Matthieu
Boonstra, leerkracht van groep 8.

Kinderpostzegelactie 2020
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren zich in
om kinderen te helpen aan een veilig thuis. Ieder jaar is dit weer een spannend moment voor
kinderen, leerkrachten en ouders. Vanaf woensdag 23 september mogen de kinderen van
groep 8 starten met de verkoop van kinderpostzegels. Al bijna 100 jaar zet de Stichting
Kinderpostzegels Nederland zich met deze actie in voor kwetsbare kinderen. In 1924 is de
kinderpostzegelactie ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel kinderen wees werden.
Daarom laten we ons ook nu niet uit het veld slaan. Ruim honderdduizend kinderen zetten
zich ook dit jaar, zelfs tijdens de pandemie, in voor andere kinderen!
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen zijn er
daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.
Kortom, de kinderen komen dit jaar sowieso langs voor de Kinderpostzegelactie; fysiek aan
de deur of, als zij daarvoor kiezen, met een heuse persoonlijke videoboodschap! Hoe de
kinderen dit jaar langskomen, leest u hieronder:
1. Persoonlijke videoboodschap
Stichting Kinderpostzegels gaat digitaal! Voor het eerst
krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid om de
producten van de Kinderpostzegelactie met een
persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen. Zoals
u van Stichting Kinderpostzegels Nederland kunt
verwachten, zorgen zij ervoor dat deze manier van
verkopen door basisschoolleerlingen voldoet aan alle
mogelijke privacyregels. Via een persoonlijke pagina
kunnen kinderen hun eigen videoboodschap
opnemen en deze doorsturen naar familie, vrienden en kennissen. Bovendien kunnen zij via
hun persoonlijke pagina de bestellingen en verkopen overzichtelijk bijhouden. Dus hoe leuk
is het als er bestellingen binnen komen via de verstuurde videoboodschappen!
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2. Verkoop-box
Ieder jaar stemt het straatbeeld vrolijk door kinderen
die langs de deuren gaan om producten van de
Kinderpostzegelactie te verkopen. En wie kent de
bekende deurzegels op de deuren niet? Ook dit jaar
zullen de kinderen van deur tot deur gaan. Maar met
gepaste afstand! Vanwege de geldende 1,5 meter
maatregel kunnen de kinderen dit jaar op pad met een
speciaal ontworpen verkoopbox. Hoe dit in zijn werk
gaat, kunt u zien als u de infographic zoekt via deze
link:
https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/
zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf
3. Bestelformulier door de brievenbus
Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen
aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind het
bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de
bewoner alsnog bijdragen aan een veilig thuis voor ruim
90.000 kinderen.
Wat gebeurt er met het geld dat is opgehaald tijdens de
Kinderpostzegelactie? Dat wordt ingezet bij de projecten
van Stichting Kinderpostzegels. Met deze projecten
helpen we kwetsbare kinderen aan een veilig
thuis. Alle kleine beetjes helpen. Wilt u meer lezen? https://www.kinderpostzegels.nl/geefeen-veilig-thuis/

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
-Timmerdorp Dwingeloo, een activiteit in de herfstvakantie voor 6 t/m 15 jarigen.
-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook
-Westerveld in actie
- Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek georganiseerd in de bibliotheek van Diever

