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Nieuws Agenda 
 

 

 

8 april 

 

 

Anneke Kruidenier 50 jaar! 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Maandag 26 april  

 

 

Pasen 
De paasmorgen was super geslaagd. In alle groepen gingen we eiertikken. De 

‘eiertikwinnaar’ van elke groep kreeg een leuke paasverrassing van de ouderraad. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 werden ook nog verrast door het bezoek van de 

paashaas. De paashaas had eieren verstopt rondom school. Wie vond de meeste 

eieren? We hebben er een gezellige morgen van gemaakt.   

 
 

Voorleeskampioen 
 SUPER TROTS zijn wij op Annelein Koops 

uit groep 8. Zij is de voorleeskampioen van 

gemeente Westerveld geworden. SUPER 

GEDAAN Annelein, van harte gefeliciteerd!  

 

We wensen je veel succes in de volgende 

voorleesronde.  

 

 

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, 

Nieuwe directeur 
We hebben een nieuwe directeur gevonden voor de Storkschool! Vorige week dinsdag zijn er 

sollicitatiegesprekken op het bestuurskantoor gevoerd met de kandidaten die hebben gereageerd op de 

vacature. Er is uiteraard gekeken naar een directeur (zo goed mogelijk passend bij de opgestelde 

profielschets) die onze school verder tot ontwikkeling zou kunnen brengen en die ook bovenschools 

iets zou kunnen toevoegen. Uiteindelijk heeft de sollicitatiecommissie Jan Oosterhof voorgedragen. 

Jan is op dit moment clusterdirecteur van obs Beatrixschool in Steenwijk en obs De Rolpaal in Blokzijl 

(ressorterend onder Stichting Op Kop). Jan Oosterhof zal starten op 1 juni. Voor de overbrugging van 1 

mei (vertrek Valentine) tot 1 juni is Arja van Wijngaarden (onze intern begeleider) aanspreekpunt voor 

team, ouders en bestuurskantoor. Zij is bereikbaar via a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl  Jan komt 

binnenkort kennismaken in ons team en zal zich over een poosje ook zeker aan u voorstellen. 

mailto:a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl
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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/  

 

1 april – online onderzoek in de klas 
Afgelopen donderdag was een bijzondere dag… het bleek dat we (zomaar, ineens, plotseling) 

online bezoek kregen van de onderwijsinspectie. In iedere klas zou gefilmd worden. Volgens een 

rooster zou een inspecteur via Teams meekijken naar hoe onze leerlingen doorwerken en hoe 

geduldig, helder en aardig onze leerkrachten zijn als zij de lesstof uitleggen. Omdat we natuurlijk 

te maken hebben met strenge regelgeving als het gaat om privacy, hebben de leerkracht al ruim 

van te voren met de kinderen besproken dat zij onherkenbaar in beeld moesten komen. Als je filmt 

mag de inspectie onze kinderen natuurlijk niet herkennen. Daarom hadden zij petten, pruiken en 

zonnebrillen op! Natuurlijk hebben de leerkrachten tijdens de pauze verteld dat het om een grap 

ging. Het was donderdag 1 april! Er waren ook leerlingen die grappen uithaalden met de 

leerkrachten. Maar daarover hebben zij u vast thuis alles verteld! 

 

 
 

 

Kiva: Wat kunt u als ouder doen? 
Wat leert uw kind op school over pesten en wat vindt uw kind daarvan? Thuis kunt u met uw kind 

praten over de KiVa-lessen. Daarbij is het ook heel belangrijk om één lijn te 

trekken met school. Wat uw kind op school hoort moet hij of zij ook thuis horen. 

 

Het is voor slachtoffers van pestgedrag vaak moeilijk om over hun problemen te 

praten. Als uw kind naar u toe komt en vertelt dat het wordt gepest, is het daarom 

van groot belang deze problemen niet weg te wuiven of te bestempelen als 

plagen. Maak tijd om met uw kind te praten. Het is belangrijk dat dit probleem 

wordt aangepakt en opgelost. 

 

Het is belangrijk om vragen te stellen aan uw kind: ‘Hoe was het vandaag of school?’ en ‘Hoe 

ging het op school’? zijn alledaagse, maar belangrijke vragen. Het antwoord op deze vragen geeft 

informatie over hoe de schooldag van uw kind is verlopen, zijn of haar gemoedstoestand en over 

zijn of haar relatie met vrienden en klasgenoten. Met deze vragen laat u merken dat u 

geïnteresseerd bent in wat er op school gebeurt. De vragen kunnen voor een opening zorgen voor 

een gesprek over eventuele problemen die uw kind heeft. 

 

http://www.roeg.tv/roeg-junior/
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Als u de volgende keer weer eens zo’n vraag stelt neem dan geen genoegen met een standaard 

‘goed’ of ‘oké’. Reserveer tijd, zodat u in alle rust kunt praten. De bedoeling is niet een verhoor af 

te nemen, maar om samen te praten over de dag. Het is handig om open vragen te stellen waarop 

uw kind niet met enkel ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. U kunt ook naar gezichtsuitdrukkingen, 

gebaren en lichaamstaal kijken. 

 

 

Bubble Football  
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en woon je in Westerveld? 

Geef je dan nu op voor Bubble football! 

Bubble Football is een soort voetbal, alleen heb je nu een Bubble om jezelf 

heen waarmee je anderen weg kan duwen van de bal, echt heel erg leuk! 

  

Wanneer?: Maandag 3 mei 2021 

Waar?: Diever, voetbalvereniging VV Diever. Havelte, Rugbyclub The Big 

Stones 

Hoe laat?: Diever, van 10:30 tot 12:00 uur. Havelte, van 14:00 tot 15:30 uur. 

  

Denk jij nu ik wil graag meedoen? Geef je dan op door een mail te sturen 

naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. Geef in deze mail het volgende aan: voor welke 

locatie jij je wilt opgeven en je naam. Aanmelden kan tot 23 april 2021. 

  

Geef je snel op! VOL = VOL! 

 

 

Zo blijft lezen leuk! 
Lezen is een fantastische activiteit. Het stimuleert een heleboel onderdelen van de ontwikkeling 

van het kind. Door te lezen leer je nieuwe woorden en ideeën kennen. Je leert je te verplaatsen in 

andere mensen. Je leert over plekken en werelden waar je in het echt niet zo snel komt. Het 

stimuleert je fantasie en je creativiteit. Lezen traint je geheugen en concentratie. Kinderen die veel 

lezen, kunnen beter spellen en schrijven. Lezen vermindert stress en zorgt voor een beter humeur 

en het opent de deur naar een schat aan informatie. En niet onbelangrijk, goed kunnen lezen is 

essentieel om je te kunnen redden in de maatschappij. Of je nu een nieuw paspoort wilt aanvragen, 

een vakantie wilt boeken of een nieuwe energieleverancier zoekt, alles moet online, en dus zal je 

goed uit de voeten moeten kunnen met schriftelijke informatie. 

En…hoe zorg je dat je kind lezen leuk gaat vinden en, vooral ook, leuk blijft vinden? 

Succeservaringen zijn goed voor het zelfvertrouwen van je kind. 

 

Lezen hoort erbij 

Wees eens eerlijk...wat ben jij als ouder/verzorger zelf eigenlijk voor een lezer? Ziet je kind jou 

wel eens ontspannen met een boek? Ziet het hoe jij informatie opzoekt op internet? Kinderen leren 

het meest van wat jij doet. Dus zeggen dat lezen leuk en goed is, maar zelf met een grote boog om 

boeken en tijdschriften heenlopen.....is niet zo effectief.  

 

Zorg dat er thuis wat te lezen is 

Zorg dat er tekst is in huis. In allerlei varianten zoals boeken, tijdschriften, kranten, posters, 

kaarten. Zo is lezen een natuurlijk onderdeel van de omgeving van je kind.  

 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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Boeken en lezen een beloning 

Een keer extra lang voorlezen kan ook een mooie beloning zijn. Of een kwartiertje langer mogen 

lezen in bed. Wen je kind van jongs af aan dat boeken en lezen een beloning of traktatie kunnen 

zijn. 
 

Lees heel veel voor 

Veel kinderen haken af met lezen omdat ze er slechte ervaringen mee hebben. De teksten zijn te 

moeilijk, ze kennen de woorden niet of ze kunnen zich geen voorstelling maken bij het verhaal. 

Juist als je kind niet van lezen houdt, is het heel belangrijk om voor te lezen. Dit kun je zeker tot 

groep 8 blijven doen.   

Kies het goede boek 

Saaie of te moeilijke boeken maken dat het lezen tegen gaat staan. Niets is leuk als het te moeilijk 

voor je is. Een boek moet dus niet te moeilijk zijn, houd het AVI-niveau in de gaten bij het 

uitzoeken van een boek en let als je kind leest op, of het niet te vaak blijft hangen op een woord. 

Op school kun je navragen op welk niveau je kind leest en daar kun je boeken bij zoeken. Ga hier 

alleen niet te strikt mee om. Een kind met een enorme passie voor dinosaurussen zal boeken over 

dinosaurussen willen lezen en bekijken, ook als het niveau van de tekst eigenlijk te hoog is. Laat 

je kind die boeken dan ook proberen. Is het boek toch te moeilijk, dan kun je altijd nog 

samen lezen en helpen met de moeilijke woorden.  
 

Luisterboeken 

Luisterboeken zijn een fijne manier om eens op een andere manier met boeken en teksten bezig te 

zijn. Laat je kinderen ervaren hoe heerlijk het kan zijn om jezelf helemaal te verliezen in een mooi 

verhaal. 
 

Praten over boeken 

Praat samen over de boeken die je kind heeft gelezen en die je voorleest. Wat was er spannend aan 

het verhaal? Zo maak je van lezen iets belangrijks en iets waar je samen plezier aan beleefd. 

 

Fijn leeshoekje 

Laat je kind een fijn plekje maken om te lezen. Op de bank of op de grond kun je met kussens en 

dekens een heerlijk leeshoekje maken. Glaasje limonade erbij...en genieten maar! En als je kind 

graag ondersteboven of achterstevoren zit of ligt tijdens het lezen...ook prima! 

 

Speelgoed 

Je kunt je kind ook kennis laten maken met boekenhelden door speelgoed. Als je kind graag speelt 

met bijv. ‘Thomas de Trein’, dan wil het vast ook wel eens een boekje over hem lezen. 

 

Lees samen 

Als je niet zo goed bent in lezen, kun je je kind helpen door het begin van het boek voor te lezen. 

Als je kind één maal ‘in’ het verhaal zit, kan het zelf verder lezen.  

 

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!   

   

 


