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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.  
  

In groep 1/2 a: Jetze van der Veen 
 

              1/2 b: Zoë Boelen 

                        Juun Pit 

                          
 

            

 

Van harte welkom op onze 

school. We wensen jullie een leerzame en 

plezierige schooltijd toe.  

 
 

 

22 t/m 26 mrt 

 

24 mrt 

 

 

2 t/m 5 april 

 

 

 

 

 

Week van het geld 

 

Grote Rekendag 

 

 

Paasweekend 

 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 23 maart 

 

Kiva: De klassenvergadering  
In groep 4 t/m 8 gaan we de komende weken werken met de 

klassenvergadering. In elke klas wordt er een voorzitter, notulist en 

tijdbewaker aangewezen. Alle kinderen uit de klas leveren punten aan voor 

de klassenvergadering. Zij kunnen briefjes inleveren voor: complimenten, 

voorstellen en wensen. Aan de hand van de ingebrachte briefjes wordt de 

agenda samengesteld. De kinderen gaan zelf de vergadering leiden, uiteraard 

onder toeziend oog van de leerkracht.   

 

Luizen pluizen 

Nog niet zo lang geleden werkten we met een groep ouders die na vakantie of vrije periodes op 

school komen controleren of er hoofdluis is. Vanwege de huidige maatregelen is dat niet mogelijk. 

We vragen u daarom zelf uw kind(eren) te controleren. Hoofdluis komt bij alle kinderen voor, dus 

ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook 

belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. U kunt dit bijvoorbeeld op de 

eerste dag van elke maand doen.  
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar 

het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of samen een selfie maken. Ze verplaatsen 

zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 

Wilt u tips over hoe dit klusje aan te pakken? Meer informatie is te vinden via: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen  

 

Schoolvoetbal gaat niet door 
Vanuit de KNVB en de lokale organisatie van het schoolvoetbal hebben we een bericht ontvangen 

over het schoolvoetbal. Vanwege de blijvende restricties rondom het teamsporten, waarin alleen 

binnen eigen teams mag worden gevoetbald, plus het gebrek aan duidelijk perspectief is er, door 

genoemde partijen, besloten om dit jaar geen schoolvoetbal te organiseren.  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Week van het geld 22 t/m 26 maart 
In 2021 is het thema ‘Goed omgaan met geld is GOUD waard’.  
Omgaan met geld gaat om meer dan rekenen met euro’s. Wat doe je, 

als al je vriendjes hun zakgeld uitgeven aan snoep, maar jij wilt 

eigenlijk sparen voor iets groters? Of als je graag iets wilt kopen, maar 

je hebt niet genoeg geld? Door van jongs af aan te oefenen met sparen, 

plannen en keuzes maken leren kinderen vaardigheden die op latere 

leeftijd hard nodig zijn. Besteed daarom al op jonge leeftijd aandacht 

aan financiële educatie. Immers, jong geleerd is oud gedaan. 

Oud Papier Actie: dinsdag 23 maart 
Op dinsdag 23 maart 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. Been, Fam. Bel, Fam. Benning, Fam. Bergink, Fam. Beugelink, 

Fam. Bezemer, Fam. Bijker, Fam. Bisschop, Fam. Bode 
 

Reserve: Fam. Boelen, Fam. de Boer 

 

Letterster 
Sinds vorige week hebben we op school een licentie op het vervolg van BOUW! tutorlezen, Letterster. 

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. 

Zo geven we eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning op het gebied van lezen en spellen voor 

kinderen die dit nodig hebben. Letterster kunnen we inzetten op zorgniveau 2 en 3 voor lezen en spellen 

vanaf groep 4. Ook voor NT2 leerlingen is dit een waardevolle aanvulling. Voor een aantal kinderen, 

waarvan we zien dat onze huidige interventie (RALFI-lezen) niet de vruchten afwerpt die we hadden 

verwacht, kunnen we nu Letterster inzetten. Ook voor leerlingen waarvan de dyslexiebegeleiding is 

afgerond, is Letterster een uitkomst. Het oefentraject sluit namelijk naadloos aan bij de onderwijsbehoefte 

van de leerling. 

 

Boomfeestdag 2021: een online feestje! 
De Drentse Boomfeestdagcommissie maakt in samenwerking met RTV Drenthe een speciale 

uitzending van natuurprogramma ROEG! voor op school of de BSO. Deze special heeft als thema: 

bomen. De uitzending zit vol reportages en interviews op kindniveau. Met een bomendokter, 

boswachter, bestuurder en tips om zelf met bomen aan de slag te gaan. Basisschoolkinderen 

kunnen de boom in met deze special: een kwartier lang leuke, vrolijke en boeiende tv. Gratis, 

direct te bekijken zonder downloaden.  

Vanaf woensdag 10 maart online op: www.roeg.tv/roeg-junior/  

 
  

 

 

 

http://www.roeg.tv/roeg-junior/
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Prikbord  

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

 

-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook  

 

            -Bedenk je eigen gezonde gerecht! Verzin je recept voor KinderMenu 2.0! 

 

 

     

 


