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Nieuws
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij
ons op school.
In groep 1/2a: Thijmen Bel

Agenda
19 nov.

Studiemiddag team
Leerlingen 12 uur vrij

22 nov.

Verjaardag juf Jacqueline

27 nov.

Verjaardag juf Anneloes

4 dec.
Van harte welkom op onze school. We wensen je een
leerzame en plezierige schooltijd toe.
We zijn gestart met het eten van
heerlijk fruit en groente op school!

Sinterklaasfeest

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 15 december

Coronamaatregelen en festiviteiten
Vanwege de huidige maatregelen om corona terug te dringen zijn we genoodzaakt om het
organiseren van festiviteiten iets aan te passen. We hebben als team, in overleg met stichting
Talent-Westerveld, besloten om de festiviteiten van december in aangepaste vorm door te laten
gaan. Het betekent dat we Sinterklaas vieren, maar u begrijpt dat we geen intocht met ontvangst
buiten op het plein mogen en kunnen organiseren. Sinterklaas is voorzichtig, hij is tenslotte een
oude man en hij hoort bij de risicogroep. Sint is gelukkig ook inventief en kijkt zorgvuldig naar
alle mogelijkheden om ons te bezoeken.
Het kerstfeest gaat ook door, in aangepaste vorm. We kiezen voor sfeervolle kerstactiviteiten, u
hoort hier binnenkort meer over, maar we kiezen niet voor een zelfgemaakt kerstbuffet in de klas.
We versieren ook zeker weer de gangen in de school, hierbij rekening houdend met het protocol
RIVM. Met de aankomst van Sinterklaas in Zwalk dit jaar, begint voor veel kinderen weer een
leuke, maar ook drukke en spannende periode. De school is daarom nu sfeervol ingericht in
Sinterklaas stijl. De leerkrachten zullen een impressie met u delen via Klasbord.

Studiemiddag team
Op donderdagmiddag 19 november vindt er weer een studiemiddag plaats. De kinderen zijn
daarom om 12 uur vrij. In het team werken we deze middag middels de werkwijze van stichting
leerKRACHT aan onze zorgcyclus, wisselen we ervaringen uit over onze didactische aanpak
en leggen we afspraken vast over het volgen van de kinderen.
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Leeropbrengst leerlingen na eerste coronalockdown
Onderzoekers van Cito analyseerden de afgelopen weken de toetsresultaten van leerlingen in
Nederland uit groep 4 t/m 7. Omdat basisscholen op vaste momenten dezelfde Cito-toetsen
afnemen, kunnen ze precies zien hoe de leerlingen na de lockdown scoorden voor de rekenen taalonderdelen. Daaruit blijkt dat veel leerlingen in de periode dat zij thuis zaten, zeker iets
hebben opgepikt van de lesstof die werd aangereikt. Alle leerlingen zijn over het algemeen
wel cognitief gegroeid, (ze hebben geleerd) maar niet alle kinderen staan op het niveau waar
je ze in een normaal jaar zou verwachten. Daarom heeft de overheid een subsidie beschikbaar
gesteld waarmee scholen een herstelprogramma kunnen financieren. Wij hebben deze
subsidie ook aangevraagd én gekregen. Daarom zijn we nu in overleg met een externe
zelfstandige leerkracht die kinderen van onze school zal coachen met als doel de achterstand
in te lopen. Hiervoor willen we extra onderwijstijd organiseren. Wij hebben de opbrengsten
van onze leerlingen ook bestudeerd en kiezen voor een sprintprogramma lezen en een
ondersteuningsprogramma voor rekenen. We zullen contact opnemen met de ouders van
kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Want natuurlijk laten we kinderen alleen
deelnemen als ouders hiermee akkoord zijn en als leerlingen zelf ook willen meewerken.

Programma Sinterklaasfeest
Vol verwachting klopt ons hart, want we hopen dat Sint en Piet
op vrijdag 4 december een bezoek aan onze school zullen brengen.
Weliswaar met een aangepast programma. De kinderen gaan die
ochtend eerst allemaal naar hun klas. In de groepen 1 t/m 4 komen
Sint en Pieten op bezoek gedurende de ochtend en middag. De
groepen 5 t/m 8 vieren de leerlingen hun surprise Sinterklaasfeest.

Geen surprise kijkavond
Als alles anders was gelopen hadden we op donderdag 3 december de gezellige surprise
kijkavond kunnen houden op school. Helaas kan er nu GEEN surprise kijkavond plaatsvinden
i.v.m. corona regels.

Lootjes trekken
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn lootjes getrokken. Het bedrag
waarvoor de kinderen een cadeautje mogen kopen is 6 euro.

Bericht van de Ouderraad
Wij willen u via deze weg er van op de hoogte stellen dat de vrijwillige ouderbijdrage
verhoogd zal worden. Door het wegvallen van de inkomsten voor overblijf en de daling van
de inkomsten voor het ophalen van oud papier slinken de reserves van de ouderraad. De
fluctuerende oud papier opbrengsten konden we in het verleden opvangen door de inkomsten
van het overblijven. Omdat de school nu werkt met een continurooster zijn deze inkomsten er
niet meer. Doordat we afgelopen schooljaar opbrengsten hadden uit de kerstmarkt en omdat er
door corona verschillende uitjes niet zijn doorgegaan, hebben we op dit moment nog nét
voldoende middelen. Normaal gesproken bestaan de verschillende uitgaven van de OR onder
andere uit schoolreizen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, pleinavond en Typetopiakosten. Als we
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binnenkort weer van alles mogen organiseren na de huidige coronalockdown dan lopen de
tegoeden van de OR snel terug. Het voelt wat raar om u als ouder te vertellen dat we de
vrijwillige ouderbijdrage verhogen terwijl er op dit moment weinig georganiseerd kan worden
en schoolreisjes niet door zijn gegaan. Toch hebben we, zoals hierboven uitgelegd, besloten
dit te doen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt derhalve op het eerstvolgende moment van
incasseren met €5,- verhoogd.
Zeer waarschijnlijk zal in de komende schooljaren nogmaals een verhoging doorgevoerd
moeten worden, maar daar wordt u te zijner tijd van op de hoogte gesteld.
Voor de toekomstige groepen 7 en 8 geldt bovendien dat de kosten voor het schoolkamp
losgekoppeld zullen worden van de vrijwillige ouderbijdrage. Hier hoort u later in dit
schooljaar meer over.

Bewegend leren
Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te
integreren in de dagelijkse lessen stimuleren we de hersenontwikkeling van onze leerlingen én
komen we tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang. In de middenbouw worden
regelmatig beweegvormen toegepast terwijl de tafels geoefend worden.. Via een hinkelpad
wordt in de onderbouw bijvoorbeeld geoefend met de telrij tot 10 en met energizers (korte
spelletjes of opdrachten tussendoor) die zorgen voor afwisseling in de les. Voor het losmaken
van energie en bij het richten van de aandacht zorgen we er in de midden- en bovenbouw voor
dat we de flow erin houden! Het integreren van fysieke activiteiten en leertaken, bijvoorbeeld
springen terwijl je bezig bent met automatiserings- en herhalingsopdrachten, lijkt een
positieve invloed te hebben op het leren.

Kunstkaartenactie
We zijn op dit moment op school bezig met het maken van kunstkaarten. Gewoon, tijdens
de tekenlessen. Het idee is: ieder kind maakt een kleurige tekening, een kunstwerk,
waarvan we later zelf, met inzet van leden van onze ouderraad, een kunstkaart maken. We
zullen deze kaarten aan u te koop aanbieden. De opbrengst gebruiken we om de kas van de
Ouderraad te spekken.

Voorleeswedstrijd gr 7 en 8
Leerlingen van groep 7 en 8 doen mee
aan de ‘Nationale Voorleeswedstrijd. Dit
is een spannende leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen
elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het
wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de
supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet fantastisch als je je
schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag naar een volgende ronde in je regio en
misschien zelfs in de provincie?
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Sport en bewegen
Iedere gemeente geeft op eigen wijze invulling aan de beleidsnota Sport en Gezondheid. Bijna
iedere gemeente heeft een team Sport en Bewegen, waar breed opgeleide professionals
werken, waaronder ook een sportcoach. Zij zijn aanspreekpunt voor scholen, ondersteunen
initiatieven op het gebied van sport en gezondheid en werken als coördinator en/of
initiatiefnemer van nieuwe projecten. Dit is ook zo in onze gemeente. De sportcoaches van
Westerveld organiseren het sport- en beweegaanbod in de gemeente. Zo organiseren zij bij
ons op school de screening van motorische ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2, maar
ook voor oudere kinderen worden toernooien en sportieve activiteiten georganiseerd.
Daarnaast organiseert onze vakleerkracht, Dennis Blom, natuurlijk ook wekelijks diverse
sport- en beweegactiviteiten. Samen met een stagiair, Robbin van Goor, werkt hij tijdens de
gymlessen aan een gezonde school. Dennis zoekt contact met de sportcoaches en organiseert
zelf clinics met gastdocenten van de sportverenigingen hier in de buurt. Zo krijgen de
kinderen binnenkort een badmintonclinic!

Werkwijze groep 6 en 7
Dit jaar hebben we gekozen om op een andere manier te werken in groep 6 en 7. De
tussenevaluatie delen we in december met u.

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

Nieuwsbrief Westerveld Toppers

-

Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook

-

Westerveld in actie

-

Nieuwsbrief Schoolfruit

