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Nieuws Agenda 
 

 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 16 februari 

 

3 feb. 

 

5 feb. 

 

9 feb. 

 

11 feb. 

 

 

13 feb. 

 

22 t/m 26 feb. 

 

Verjaardag Sonja Vredeveld 

 

Verjaardag Allard Wiechers 

 

Verjaardag Jeanet Slomp 

 

Studiemiddag team, leerlingen 

12 uur vrij 

 

Verjaardag Emy Otten 

 

Voorjaarsvakantie 

 
 

We mogen weer naar school!  
Beste leerlingen,  

We zijn blij dat we samen weer op school zullen zijn vanaf aanstaande maandag. Het is een 

spannende tijd. Kom gauw kijken hoe die mooie slinger waaraan jij hebt meegewerkt eruit ziet! De 

ouders van de ouderraad hebben deze slinger opgehangen. 

 

Er zijn door de overheid weer afspraken bedacht waaraan we ons zullen houden als we op school 

zijn. We hebben nog niet voor alle afspraken de goede oplossing, maar we zijn druk met de 

voorbereidingen. Wat die nieuwe afspraken zijn? We weten in ieder geval zeker dat we weer flink 

zullen handenwassen. De wasstraat op de bovenverdieping is er weer helemaal klaar voor en ook bij 

de kleuters blijven we handenwassen! De meesters en juffen op school zullen anderhalve meter 

afstand van elkaar houden. Andere grote mensen mogen de school nog niet in. We vinden het heel 

fijn als je zelf naar school komt, op de fiets of lopend. Dan heb je meteen een extra 

beweegmomentje gehad. Op school hebben we natuurlijk de looproute, let dus weer heel goed op de 

pijlen. Als je in groep 3 t/m 8 zit, mag je maandag vanaf 8.20 uur zelf naar binnen. Neem alsjeblieft 

de ingang bij de lokalen van groep 1 en 2. De leerkrachten van groep 1 en 2 komen hun leerlingen 

buiten ophalen. We zetten overdag de ramen van het lokaal open om te ventileren. Trek daarom 

warme kleren aan. Neem maandag in ieder geval alle schoolboeken, werkboeken, je wisbordje met 

stift en … je opgeladen Chromebook (mét oplader) mee naar school in een stevige, waterdichte 

tas. De pauzes zijn misschien wat anders dan je gewend bent, we zorgen ervoor dat er niet teveel 

kinderen tegelijk buiten zijn. De sporthal gaat speciaal open voor basisschoolkinderen en jullie 

kunnen gymmen met je eigen groep. Wij hebben er zin in en kijken naar je uit!  

 

Beste ouders en verzorgers, 

We zijn als team gezond en blij, maar ook een beetje dol van alle informatie die ons om de oren 

vliegt over alle maatregelen die zorgen voor een veilige start komende maandag. Het blijft een puzzel 

om alles zo te organiseren dat onze werkwijze voldoet aan het protocol dat ons vanmiddag is 

toegestuurd. Eén ding is zeker: we zullen uw kind met open armen ontvangen aanstaande maandag. 

Net als u willen we dat onze school een veilige (werk)omgeving is. Voor uw kind, maar ook voor ons 

personeel. We vragen u daarom vriendelijk doch dringend uw kind thuis te houden bij 

verkoudheidsklachten en/of klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, 
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leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 

thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last 

van benauwdheid heeft. We zullen u daarnaast vragen uw kind op te komen halen (of op te laten 

halen) indien we dit soort klachten op school bij uw kind bemerken. We hopen in de komende weken 

meer duidelijkheid te krijgen over de rol van kinderen in de overdracht van het virus (en met name de 

nieuwe Britse variant). 

 

We merken dat naarmate de corona pandemie (of moeten we inmiddels pandemieën schrijven?) 

voortwoedt, het wel lijkt alsof de verspreiding van desinformatie ook groter wordt... Wat worden we 

overspoeld door verdrietige en onrustbarende nieuwsberichten. We willen graag het positieve 

benadrukken en denken in kansen. Wij vinden dat er de afgelopen maanden genoeg gesproken is over 

achterstanden in het onderwijs en over de problemen die de schoolsluitingen met zich mee hebben 

gebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u heel goed in staat zijn om constructieve 

oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we nu mee te maken hebben vanaf het moment dat 

we weer samen op school zijn. We zullen onze leerlingen daarbij niet vergeten, die bedenken voor 

vrijwel elk probleem een oplossing. We zullen hen komende week zeker vragen hoe ze er zelf naar 

kijken… want als de wereld op z’n kop staat, doen we toch gewoon met z’n allen een handstand? 

 

Hier ziet u maatregelen die vanaf 8 februari gelden:  

- We communiceren via Google Meet of MS Teams met u. Heeft u een vraag, mailt u ons dan 

alstublieft (voorletter.achternaamaaneenstuk@talentwesterveld.nl)  

- We gebruiken looproutes, hygiënemaatregelen (handen wassen en triage) en hebben extra 

aandacht voor de schoonmaak in school. 

- We stellen mondneusmaskers niet verplicht, maar als leerlingen van groep 7 en 8 zich veilig 

voelen bij het dragen van zo’n masker als zij zich verplaatsen in de school, dan mag dat. De 

leerkrachten die zich hierbij veilig voelen, zullen werken met een face-shield. 

- We leggen nadruk op preventieve zorg: bij klachten blijven kinderen (en personeel) thuis.  

- We communiceren met u via Klasbord als er vanwege snel-test of ziekte geen leerkracht is 

voor de groep van uw kind(eren). We doen dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval ’s 

morgens om 7.30 uur. 

- We zorgen in dat geval voor noodopvang. 

- Als een leerling in een groep positief getest is, gaat de groep in quarantaine. We volgen in dat 

geval de instructies en het advies van de GGD. 

- Als een groep in quarantaine gaat, wordt het online/thuisonderwijs weer opgestart. 

- We hanteren de richtlijnen uit het Algemeen protocol bij openstelling scholen, versie 3 

februari 2021. 

 

Kalenderwijzigingen: 
Misschien hebt u zelf al wel een blik op de kalender geworpen de afgelopen weken, maar er zijn een 

aantal wijzigingen die we u willen doorgeven: 

 

 

 

 

 

 

11 februari studiedag 

15-19 februari oudergesprekken gr. 

8 advies 

19 februari rapport mee 

1-5 maart rapportgesprekken 

11 februari studiemiddag (leerlingen 12 uur vrij) 

5 maart rapport mee 

8-12 maart gesprekken gr. 8 advies + rapportgesprekken 

8- 19 maart M- toetsen 

Voor 15 maart doorgeven advies VO gr. 8 

Voor 1 april aanmelding VO 

1 april delen resultaten M-toetsen 

 

mailto:voorletter.achternaamaaneenstuk@talentwesterveld.nl
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KiVa nieuws… 

We mogen weer naar school, we hebben elkaar langere tijd niet in real life gezien. Het 

was een onverwachte, onvoorbereide breuk in het schooljaar. We moeten even weer 

wennen aan school en aan elkaar. Daarom hebben we besloten om de komende 2 weken 

aandacht te schenken aan weer terug naar school in deze tijd, ervaringen delen over de 

afgelopen periode en de sfeer in de klas. Iedere klas vult dit op zijn eigen manier in met 

verschillende opdrachten en klassengesprekken. Het thema van KiVa dat voor februari 

gepland stond, komt later aan de orde. Er gebeurt momenteel veel in het leven van de kinderen, dat verdient nu 

onze aandacht. 

 

Geweldig initiatief van de Ouderraad 
Wat een geweldig leuk idee van de OR om alle leerlingen van de Storkschool een ‘hart onder de 

riem’ te steken en ze te verrassen met een vlaggetje van hout! Dit vlaggetje mag versierd worden op 

geheel eigen wijze, de mooiste creaties kunnen zelfs ook nog een prijsje verdienen. De versierde 

vlaggetjes worden zaterdag aan elkaar geregen tot een lange slinger en opgehangen op school, zodat 

we op een feestelijke wijze onze leerlingen kunnen verwelkomen op maandag 8 februari. Lever je 

vlaggetje dus nog vlug in bij één van de leden van de OR als je dit nog niet gedaan hebt! We 

kunnen niet wachten om al deze slinger te zien hangen! Als team zijn we trots op dit initiatief van de 

OR en hopen natuurlijk dat alle leerlingen hun eigen vlaggetje prachtig zullen versieren…  

 

Oud Papier Actie: dinsdag 16 februari  
Op dinsdag 16 februari 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. Wolters, Fam. Zanting, Fam. van Zijl, Fam. Zijlstra, Fam. Zoer, 

Fam. Zwiers, Fam. Algra, Fam. Amkreutz, Fam. Bakker(Roos) 

Reserve: Fam. Van Barneveld, Fam. Beek 

 

Voorlezen is hot! 
Voorlezen is niet alleen heel fijn om samen met uw kind te doen, even een momentje samen. Het is 

ook nog ontzettend waardevol voor de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling! Nieuwe woorden en 

zinnen leren, samen praten over verhalen, nieuwe kennis leren en ideeën opdoen, met personen 

meeleven of op avontuur gaan naar verre landen… Dit geldt niet alleen voor jonge kinderen. Ook 

oudere kinderen, die al zelf kunnen lezen, genieten enorm van voorlezen.  

 

Wist u dat… voorlezen samen met het zelf lezen van boeken de snelste manier voor kinderen is om 

nieuwe woorden te leren? 

 

Samen lezen is ook zo lekker aanstekelijk. Als kinderen genieten van (voor)lezen, is de kans groter 

dat ze daarna ook zelf weer nieuwe boeken gaan lezen. Het helpt ook als u na het lezen samen praat 

over wat u samen hebt gelezen. En dat hoeft maar heel kort. 
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Sportpret:  

Geef je op voor gratis sportkennismakingslessen!  
De gemeente Westerveld organiseert vanuit de beweegcoaches, in 

samenwerking met sportverenigingen het project ‘Sportpret’. 

Sportpret is van februari tot en met mei. Voor jou een eenvoudige 

manier om gratis kennis te maken met één of meerdere sporten. 
Kennismaken betekent niet zomaar een keertje meedoen met sporters 

die de sport al veel langer doen en het goed kunnen, nee… je kunt de sport die je kiest dan 

uitproberen in twee tot tien lessen. Je hoeft daarna geen lid te worden van de sportclub, maar als je 

het leuk vindt, kan dat natuurlijk wel! Het inschrijfformulier moet je digitaal invullen door de 

volgende stappen te volgen. Ga naar: www.gemeentewesterveld.nl/beweegcoaches en klik op het 

kopje ‘Sportpret’. 

Vervolgens zie je welke stappen je moet doorlopen om je aan te melden. Let op! Om je digitaal aan 

te melden, kunnen je ouders/verzorgers inloggen met DigiD. Mocht dit om wat voor een reden dan 

ook niet lukken, dan kun je bellen of mailen met de beweegcoaches om een papieren 

inschrijfformulier op te vragen. 

 Het overzicht van de sporten die worden aangeboden vind je op de volgende pagina’s. Je kunt kiezen 

uit vele verschillende sporten. Het is wel belangrijk om van te voren goed na te denken over de 

volgende vragen:  

- WAT wil ik graag doen? Zit jouw favoriete sport erbij? 

- WANNEER is de sportcursus? Kan ik wel op het tijdstip van de dag dat de cursus wordt 

aangeboden? 

- WAAR moet ik naar toe? Niet altijd is de sportvereniging in de buurt van waar je woont.  

 Voor verdere vragen kun je bellen met de, beweegcoaches telefoonnummer 14-0521. Ook kun je 

mailen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl   

 We zien jouw inschrijfformulier graag vóór maandag 15 Februari 2020 terug. Je ontvangt van ons 

een bevestigingsbrief met alle informatie die je nodig hebt voor de cursus. 

  

 

 
 

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

 

-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook  

 

     

 

http://www.gemeentewesterveld.nl/beweegcoaches
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

