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Nieuws Agenda 
 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.  
  

In groep 1/2 a: Dex de Leeuw 

              1/2 b: Koen Gunnewijk 

                         Josien Nijland 

                         Jan van den Brandhof 

                          
 

            

Van harte welkom op onze 

school. We wensen jullie een leerzame en 

plezierige schooltijd toe.  

 

22 t/m 26 mrt 

 

 

 

 

Volgende 

Oud 

papieractie 
Dinsdag 23 

maart 
 

 

Week van het geld 

 

Verzin je recept voor 

KinderMenu 2.0! 
Wil jij ook meedoen? Bedenk 

je eigen gezonde gerecht! 

Bedenk een lekker, leuk en 

vooral een gezond recept en 

stuur deze op. 

 

Kiva nieuws… 

De KiVa activiteiten en werkvormen op school hebben na de tweede schoolsluiting 

in het thema van Ontmoeting gestaan. Enerzijds om elkaar de ruimte te geven om 

weer te wennen en te luisteren naar elkaars verhalen en ervaringen, anderzijds om 

de normen in de klas weer duidelijk neer te zetten. Sommige werkvormen waren 

voor de kinderen helemaal nieuw, andere werkvormen waren herkenbaar uit eerdere 

KiVa-lessen. Nu, na de voorjaarsvakantie pakken we de thema’s weer op. We 

werken deze maand aan “rollen in de groep” en in de groepen 1 en 2 is gestart met jezelf 

presenteren in “de Kofferkring”. Het doel van de kofferkring is jezelf presenteren voor de groep 

met behulp van spullen en/of foto’s van thuis zodat de kinderen elkaar nog beter leren kennen. Zo 

werken we aan de taalontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling. In de groepen 3 t/m 8 

wordt gewerkt aan “rollen in de groep”.  

Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. Juist 

dit “niets doen” houdt het pesten in stand. Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd . Ze… 

 

…weten dat iedereen een rol heeft in de groep; 

…herkennen de zes rollen bij pesten; 

…leren een groepsstructuur doorzien: er zijn verschillende soorten rollen; 

…weten dat er verschillende machtsposities zijn in de groep; 

…denken na over waarom iemand pest; 

…leren reflecteren op hun handelen: waarom heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?; 

…kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken; 

…leren de standpunt van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen; 

…weten  dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen; 

…kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen. 
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bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke rollen er voorkomen in 

pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander. Door middel 

van filmpjes en gesprekken leren de kinderen deze rollen in verschillende situaties (nog beter) te 

herkennen. 

 

Attentie ouderraad vanwege vlaggenactie 
Wie maakte het prijswinnende vlaggetje? Dat was een zeer moeilijke keus. De vlaggenlijn die in 

de school hangt is zo prachtig geworden dat de jury heel lang heeft moeten wikken en wegen over 

wie nu de winnaar is... Na lang twijfelen bracht het welbekende iene-miene-mutte rijmpje 

uitkomst. Er zijn drie prijzen uitgereikt, voor een leerling uit de onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw.  

 
De ouderraad heeft daarom een verrassing verzorgd voor Lisa Jeltema, Ivo Noorman en Merle 

Schans. Gefeliciteerd! 

 

Even voorstellen… 
Hallo ouders/verzorgers en kinderen van de Storkschool, 

Mijn naam is Ellen Jansen, ik ben 22 jaar oud en woon in Assen. Begin 

februari ben ik in groep 6 gestart met mijn LIO-stage (Leraar In 

Opleiding). Ik zal op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep staan 

en op donderdag en vrijdag ben ik bezig met mijn scriptie onderzoek. In 

mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om actieve dingen te doen, zoals 

volleyballen of gewoon een lekker rondje wandelen. Daarnaast vind ik het 

ook gezellig om met vrienden en familie leuke dingen te doen. Ik heb er 

veel zin in om er een leuke en leerzame tijd van te maken en wellicht 
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ontmoeten we elkaar snel. Mochten er vragen zijn of andere dingen, dan mag u altijd contact met 

mij opnemen: e.jansen@talentwesterveld.nl  

Groetjes Ellen 

Oudergesprekken  
Komende week spreken we u graag. Hoe gaat het thuis? Hoe is het met u en uw gezin? Wij 

hebben een goede voorjaarsvakantie gehad en zijn heel blij om bijna alle leerlingen weer te zien. 

We zien ook dat het gespreide in- en uitloopmoment aan het begin en eind van de dag rustig 

verloopt. Dit levert een veilig gevoel op. Alle maatregelen blijven voorlopig zoals we voor de 

vakantie afgesproken hebben. Op school besteden we zorgvuldig aandacht aan 

hygiënemaatregelen, looproutes, handenwassen en extra schoonmaak. We ontvangen nog steeds 

geen externen in het gebouw tenzij er speciale (zorg)afspraken zijn. Ook één op één afspraken met 

externe professionals en kinderen (bijvoorbeeld een afspraak met de schoolmaatschappelijk 

werkster Melissa Jansma en een kind) kunnen doorgang vinden als we hiervoor een aparte ruimte 

beschikbaar hebben. Het voortgangsgesprek over uw kind dat voor komende week gepland staat, 

verloopt via een digitale ontmoeting. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen via de leerkracht 

van uw kind. 

Bieb op School: Tip voor kinderen van de bovenbouw 

Kinderen kunnen gebruik maken van een “BiebApp” Bibliotheek Wise. Met de Bibliotheek Wise 

app kun je via je smartphone boeken zoeken, reserveren en verlengen. Hoe dat werkt?  Download 

de app voor je tablet of telefoon. Bij het starten van de app wordt vervolgens gevraagd een 

bibliotheek te kiezen. Je vindt een lijst, maar je kunt ook zoeken op postcode of plaats. Dit geeft 

toegang tot de online-bieb. Hier kun je meteen ook boeken 

bespreken die je kunt afhalen in Diever. En wat ook heel 

handig is: In één oogopslag zie je wat je aan materialen thuis 

hebt geleend én wanneer dit weer ingeleverd moet worden. 

Kinderen t/m 19 jaar kunnen kosteloos een abonnement 

afsluiten!  

Het is tijdelijk mogelijk om je als 

jeugd of jongere online in te schrijven 

als lid van de bibliotheek. Dit doen 

we zodat je ook snel gebruik kunt 

maken van de online bibliotheek en e-

books kunt lezen of luisterboeken kunt 

gebruiken. En het is gratis! Ben je 

dus jonger dan 19 jaar, schrijf je dan 

in via https://www.bibliothekendrenthe.nl/registratie-jeugd  

  

 

 

Kookwedstrijd Kindermenu 2.0 
Ook dit jaar organiseren we, ondanks de Corona-perikelen, in Westerveld weer een kookwedstrijd 

voor alle kinderen, onder de naam ‘Kindermenu 2.0’! Je kan je gezonde recept t/m zondag 21 

maart sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl, of per post sturen naar: Postbus 50, 

7970 AB Havelte 

mailto:e.jansen@talentwesterveld.nl
https://www.bibliothekendrenthe.nl/registratie-jeugd
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl%3cmailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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Er is dit jaar, naast de bovenstaande reguliere kookwedstrijd in Westerveld, vanuit de Provincie 

Drenthe een extra voorjaarsactie bedacht! 

Op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-

ondernemen/landbouw/kindermenu-2-0/ staat een aanmeldbutton 

waar je jouw recept kan indienen. 

 

Er is een filmpje gemaakt met een oproep om mee te doen. Let 

op: met deze voorjaarsactie kan dit kan t/m 28 februari!  

 

 

 

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! 

 

 

     

 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-ondernemen/landbouw/kindermenu-2-0/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-ondernemen/landbouw/kindermenu-2-0/

