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Nieuws
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen
bij ons op school.
In groep 1/2 a: Bo Wittekoek
1/2 b: Lisa Dolsma
6: Tess Wittekoek

Van harte welkom op onze school. We wensen
jullie een leerzame en plezierige schooltijd toe.

Het team van de Storkschool

wenst u alvast
fijne feestdagen
en
een uitstekend 2021!

Agenda
10 dec.

Verjaardag juf Simone

18 dec.

Start kerstvakantie, leerlingen
om 12 uur vrij

21 dec. t/m
1 jan. 2021

Kerstvakantie

21 dec.

Verjaardag juf Joke

25 dec.

Verjaardag juf Romy

4 jan. 2021

Eerste schooldag in het nieuwe
kalenderjaar!

Volgende
Oudpapieractie
15 december (en
daarna: 12 januari)

Sinterklaas
Vrijdag 4 december kwam Sint met twee pieten op
school. Ook burgemeester Jager was aanwezig. Hij
had de brieven en tekeningen van de kinderen uit
Dwingeloo doorgestuurd naar Sint. Sinterklaas
werkte net als veel mensen veel thuis dit jaar. Hij
was daarom extra blij eindelijk weer eens op een
leuke school te zijn! Natuurlijk hielden we de
anderhalve meter afspraken goed in de gaten en
kinderen van groep 1 t/m 4 zongen prachtig in de
grote hal. Daarna is Sint een kijkje gaan nemen in
alle groepen, zowel op de Storkschool als bij Kaka
en bij de Fontein.
We willen vanaf deze plek de ouders van de ouderraad en de Sint commissie bedanken voor alle
voorbereidingen. Het was weer een top-feest!

KiVa
In de maanden december en januari komt thema 4 van KiVa aan de orde.
In de onderbouw gaan de lessen over: Iedereen is uniek. Tijdens dit thema komen de volgende
onderdelen aan bod:
• Kinderen leren dat het ook fijn is dat we van elkaar verschillen
• Kinderen accepteren onderlinge verschillen
• Iedereen is even waardevol en we houden rekening met anderen
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In de bovenbouw gaan de lessen over: Plagen, ruzie en pesten. Tijdens dit thema komen de volgende
onderdelen aan bod:
• Kinderen kunnen pesten herkennen en kunnen vertellen wat pesten is
• Kinderen weten het verschil tussen plagen en pesten
• Kinderen kunnen het verschil tussen pesten/conflicten en ruzies aangeven
• Kinderen weten dat lachen iets anders is dan uitlachen.

Afscheid Matthieu Boonstra
Komende week nemen we afscheid van onze collega Matthieu. Vanwege de huidige maatregelen
wordt het feestje klein maar fijn. De kinderen van groep 8 bereiden hun afscheid zelf voor en als
collega’s heffen we het glas op anderhalve meter. We begrijpen dat er ouders of oud leerlingen zijn
die misschien graag even langs zouden komen, om herinneringen op te halen over vervlogen tijden,
maar dat zit er niet in. We wensen Matthieu het allerbeste!

Kerstviering
De kerstviering vindt op vrijdag 18 december plaats in school. Geen kerstmaaltijd deze keer, dit
jaar vieren we Kerst in een ander jasje. De voorbereidingen voor het kerstprogramma zijn in volle
gang. Het wordt een sfeervol kerstfeest, met leuke, gezellige kerstactiviteiten. De kinderen zullen
vrijdag een kerstcircuit beleven, waarbij zij in groepjes onder leiding van de oudste leerlingen een
kerstroute door de school mogen doorlopen waarbij er in ieder lokaal iets anders is te doen of te
beleven. Ook zal er een kerstvoorstelling zijn in het speellokaal. De teamleden van de Storkschool
zijn al druk aan het oefenen. We snappen dat u nu heel nieuwsgierig wordt en dat laten we nog
even zo. Het belooft een heel speciale Kerst te worden dit jaar!

Geen fruit en drinken mee
Vrijdag 18 december hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee naar school te nemen. Er
wordt voor fruit en drinken en iets lekkers gezorgd.

Schoolroutes
Het komt u vast bekend voor: drukte bij de school als de kinderen gebracht en opgehaald worden.
Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijk,
rustig én veilig blijft voor de kinderen. We merken dat er nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties
ontstaan omdat veel kinderen (met ouders) via de Heuvelenweg naar school komen. Daarom
roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de
schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op. Voor de veiligheid
van ‘onze’ kinderen is de voorkeursroute voor fietsende kinderen ‘achterlangs’ over het Kerkpad.
Werkwijze in groep 6 en 7
Sinds dit schooljaar werken we met drie formatieplaatsen voor groep 6 en 7. Anders dan andere
jaren hebben we ervoor gekozen om in plaats van het vormen van homogene groepen en een
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combinatiegroep, te werken met instructiegroepen en een leerplein. Bevalt het goed? Wat vraagt
dit van leerkrachten en van kinderen? Gaan we deze werkwijze volgend jaar continueren of juist
niet? Wat zijn de voor- en nadelen? We volgen als team de werkwijze en de ervaringen op de voet.
De leerlingen starten om half 9 in hun stamgroep en volgen daarna de instructie of verwerking in
de lokalen voor groep 6 of 7, op het leerplein op de gang of in het flexlokaal. De leerkrachten van
groep 6 en 7 werken intensief samen en hebben iedere dag overleg met elkaar over planning en
resultaten Bij de start van dit schooljaar hebben we flink moeten zoeken naar een rooster wat
prettig werkbaar is. Inmiddels denken we dat we dit hebben samengesteld. De tijdsplanning blijft
een uitdaging. We kunnen alleen zo werken als de leerkrachten in groep 6 en 7 hun lesrooster heel
precies op elkaar laten aansluiten en dat betekent dat er geen ruimte is voor spontane acties of een
“uitloop”. Om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen tegen deze werkwijze aankijken, wordt er
een vlog voor ouders gemaakt door Gerko en Bart. Deze en komende week zijn de jongens hier
nog mee bezig. De vlog zal worden gedeeld met de ouders van leerlingen in groep 6 en 7 en met
de MR. De leerkrachten van groep 6 en 7 gaan komende periode een kijkje nemen op scholen in
onze omgeving die ook met andere werkwijze oefenen om goede ideeën af te kijken.

Kunstkaarten actie
Om geld in te zamelen voor onze ouderraad,
organiseren we een kunstkaartenactie. In iedere
groep is daarom een speciale tekenles gegeven.
Alle kinderen hebben een kleurrijke tekening
gemaakt waarvan de OR ansichtkaarten op 250
grams papier heeft gesneden. U kunt de kaarten
van uw eigen kind kopen. Van iedere tekening
zijn steeds vier kunstkaarten afgedrukt. Voor vier
kunstkaarten inclusief envelop betaalt u €5,00. In
een pakketje zitten vier dezelfde kaarten van één
leerling, uw kind. De verkoop wordt
georganiseerd door de OR en start vrijdag 11
december. Vanaf 12.00 tot 14.15 uur kunt u onder
de partytent op het plein de kunstkaarten van uw
kind bekijken. Wij hopen dat u ze koopt!

Oud Papier Actie: dinsdag 15 december
Op dinsdag 15 december houden we weer een oud papieractie. Ouders die ingeroosterd staan om
te helpen, krijgen een week van te voren per mail een reminder, reageer daar alsjeblieft op! We
starten om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school. Bij verhindering is het de bedoeling dat u
zelf voor vervanging zorgt. Indien u op het laatste moment onverhoopt echt niet kan komen helpen
en niemand kunt vinden die u kan vervangen, geef dit dan door aan Geesje Barels 06- 44732793
of Renate Venema 06-51977023.
Hiervoor zijn de volgende families ingeroosterd om te helpen:
Fam.van der Veen (Toby), Fam. Veldhuis, Fam. van Veldhuizen(Féline), Fam. Veldhuizen
(Noud), Fam. Venema, Fam. Versluis, Fam. Vos (Isa), Fam. Vos (Stan), Fam. Vranken
Reserves: Fam.de Vries(Ilse), Fam. de Vries(Roald)
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Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)

-

Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook

-

Scala verzorgt muzieklessen in de gemeente Westerveld. Heel graag brengen we de
mogelijkheid voor een gratis proefles op een muziekinstrument naar keuze of een proefles zang

-

Rooster Oud Papier Actie januari 2021-juli 2021

