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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school. 
 

In groep 1/2 a:  Senn Hagedoorn 
           

 

 

 

Van harte welkom op onze school. We wensen je een 

leerzame en plezierige schooltijd toe. 

30 okt. 

 

 

5 nov. 

 

9 nov. 

 

 
19 nov. 

 

 

Spreekuur 

jeugdverpleegkundige 
 

MR vergadering (via Teams) 

 

Start schoolfruit op wo-do-vr 
 

 

Studiemiddag team 

Leerlingen 12 uur vrij 
 

Volgende 

Oudpapieractie 

Dinsdag 17 november 
 

 

BIEB op school 
Vanwege de coronaregels kan onze educatiemedewerkster niet op school 

komen. Gelukkig is er toch een manier gevonden om bij de kinderen te 

komen: namelijk digitaal! Zo kan zij haar boekentips doorgeven aan onze 

kinderen. Bent u benieuwd naar onze educatiemedewerkster? U kunt het 

voorstel-filmpje van Kris zien via deze link: https://youtu.be/3uDlyOhE3SM  
  

Afscheid van meester Matthieu 
Omdat het drukker wordt op zijn camping, is de combinatie van twee banen voor Matthieu 

Boonstra steeds minder goed te organiseren. Na lang wikken en wegen heeft hij daarom in 

goed overleg besloten om het onderwijs te verlaten en zich volledig op de camping te richten. 

Matthieu zal daarom tot aan de kerstvakantie in groep 8 werken. Hij heeft dit vandaag aan zijn 

EU-Schoolfruit                                                                            

Onze school doet mee aan het EU-Schoolfruit programma. We starten in de week van 9 november 

met het proeven van de eerste levering! Via de website van EU-schoolfruit kunt u voorafgaand 

aan de levering van dinsdag zien wat we geleverd zullen krijgen en er eventueel op inspelen als u 

dit nodig vindt. Onze leverancier is Freshweb B.V. 

Bedoeling is om op een laagdrempelige manier verschillende soorten groeten  

en fruit te eten. Daarnaast geven we ook lessen over fruit, groente en gezonde  

voeding. Natuurlijk zorgen we voor een corona-veilige manier van  

verdelen en eten. In periode I (november t/m december) wordt zoveel mogelijk handfruit en 

makkelijk deelbare groente of fruit geleverd.  

 

De drie vaste groente- en fruitdagen worden: Woensdag, donderdag en vrijdag. We eten het 

fruit of de groente in de ochtendpauze. 

. 

 

https://youtu.be/3uDlyOhE3SM
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klas verteld. We wensen Matthieu veel succes en denken nog na over een passend afscheid 

binnen de dan geldende maatregelen.    

 

Doe jij ook mee aan de Jerusalema-Challenge?! 

Wil jij ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat momenteel heel populair 

is in heel Nederland onder jong en oud? De dans staat voor saamhorigheid en verbinding in 

deze tijd van Corona. “Dans en Energie” uit Dwingeloo heeft een instructievideo gemaakt 

waarin de pasjes worden uitgelegd en op de muziek worden uitgevoerd. Zie 

op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga lekker aan de slag en ga 

oefenen, alleen, met je ouders of met je broer of zus. Je kunt een filmpje maken van 

jouw/jullie uitvoering en dit sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  Wij maken 

er dan een leuke compilatie van die we online zetten op de website, Facebook-, Instagram- en 

Twitter-pagina van de Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?!  

Groetjes van Tim Jansen, Beweegcoach gemeente Westerveld 

 

Nieuws van de Ouderraad 
Beste ouders/verzorgers, 
November staat weer bijna voor de deur, en zoals u van ons gewend bent houdt de OR in die 

maand normaal gesproken de ouderinloop. Deze ouderinloop houdt in dat voorafgaand aan de 

vergadering van de OR er gelegenheid is voor ouders/verzorgers om vragen te stellen over het 

gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen schooljaar. Door de coronamaatregelen mogen 

er echter zoals u weet op het moment geen ouders het schoolgebouw in. De ouderinloop zoals 

wij die voor ogen hadden, kan dan ook niet op die manier plaatsvinden. Om u toch de 

mogelijkheid te bieden eventuele vragen die er bij u spelen aan ons voor te leggen, kunt u per 

mail contact leggen met onze penningmeester Corine Tiemens en wel op het adres 

c.a.tiemens@planet.nl. 

Dank voor uw begrip, 

vriendelijke groet namens de ouderraad, 

Kristien Amkreutz 

secretaris 

 

KiVa-nieuws 
Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. In elke 

maand staat een thema centraal waaraan de kinderen werken.  

De thema’s in de onderbouw zijn:  

1. Wie zijn wij?  

2. Gevoelens 

3. Wat is een fijne groep? 

4. Iedereen is uniek!  

5. Plagen, ruzie of pesten? 

6. Rollen in de groep 

7. Samen zijn wij een fijne groep 

8. We helpen elkaar 

9. Wat kan ik doen? 

10. KiVa - we doen het samen! 

De thema’s in de bovenbouw zijn:  

1. Iedereen verdient respect 

2. In de groep 

3. Wat is communicatie? 

4. Plagen, ruzie of pesten? 

5. Verborgen vormen van pesten en cyberpesten 

6. Rollen in de groep 

7. Samen zijn wij een fijne groep 

8. We helpen elkaar 

9. Wat kan ik doen?  

10. KiVa - we doen het samen! 

http://www.dansenenergie.nl/
https://youtu.be/1J0lq0wedpw
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
mailto:c.a.tiemens@planet.nl


                                               

                                    Nieuwsbrief  nr.4 2020-2021 
                                               

                                          

 

Aan de meeste thema’s zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat 

thema. De  regels samen vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk klaslokaal. Het is 

belangrijk dat iedereen op school  zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne 

school van kunnen maken.  

We zijn inmiddels al aangekomen bij het tweede thema! Voor de onderbouw is dit het thema 

Gevoelens. In het thema hebben de kinderen gewerkt over wat gevoelens (emoties) zijn. 

Iedereen heeft de basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden 

brengen hiervan is soms nog lastig. Door middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen is 

hieraan gewerkt. Uiteindelijk is de bedoeling dat kinderen gevoelens herkennen bij zichzelf én 

anderen. Het bovenbouw thema In de groep gaat over het deel uitmaken van verschillende 

groepen, bijvoorbeeld je rol als kind in de klas, bij sport, thuis of tijdens het spelen op straat.  

In de ene groep voel je je fijn en in de andere misschien niet.  Soms gedraag je je in een groep 

anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Tijdens verschillende momenten 

kwam (en komt) het onderwerp groepsdruk in de klas aan de orde. Zo was er ook een gastles 

van bureau Halt in groep 8 waar de kinderen ervaren hebben hoe groepsdruk werkt.  

 

Monitor hybride onderwijs  

In de maanden voor de zomervakantie hebben we tijdens de lockdown in maart/april samen 

met u en uw kind laten zien waar we met elkaar toe in staat zijn. Mede dankzij de grote inzet 

van u als ouder hebben onze leerlingen thuis zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Graag 

horen we van u, maar ook van de leerlingen en van alle teamleden, hoe deze periode is 

ervaren. Daarom doen we mee met een onderzoek dat is opgezet door de PO-Raad en 

Kennisnet. Samen vormen we zo een rijk beeld over de afgelopen periode en over onze 

ambities voor de toekomst. Met behulp van een vragenlijst,  die u van ons via Parnassys krijgt 

toegestuurd, kunt u aangeven hoe deze periode bij u is geweest, waar u tegenaan liep en wat 

goed is bevallen. Daarnaast is er een speciale link met een vragenlijst voor de leerlingen. 

Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen de vragenlijst waarschijnlijk zelf invullen. Als uw kind 

in groep 1 t/m 4 zit, kunt u de vragen samen met uw kind invullen. (NB: Gebruik per kind een 

nieuwe vragenlijst). U kunt voor onze school meedoen tot vrijdag 13 november. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

 
 

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 

 

 


