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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.  

 

Groep 1/2a: Elise Hogenkamp 

                    Lotte de Mik 
 

  

Van harte welkom op  

onze school. We 

wensen jullie 

een leerzame en een 

plezierige   

schooltijd toe!    

 

 

Avond4daagse 

Vanaf 1 mei kunnen de kinderen van alle 

basisscholen uit de gemeente Westerveld zich 

inschrijven voor de avond4daagse ‘Home 

Edition’. 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Maandag 26 april  

 

27 april 

 

 

29 april 

 

 

30 april 

 

3 mei t/m  

14 mei 

 

Koningsdag 

Leerlingen vrij 

 

Verjaardag van juf Ellen van 

der Schee 

 
Kranslegging groep 8 

 
Meivakantie 

 

 

 
Parkeer mededeling 
Vriendelijk verzoek om op 

maandag 26 april zo veel 

mogelijk op de fiets of lopend 

naar school te komen, of 

gebruik te maken van de kiss 

& ride strook om uw kind bij 

school af te zetten. De grote 

parkeerplaats zal i.v.m. een 

verkeerscursus van basisschool 

De Fontein niet beschikbaar 

zijn. (NB: Na schooltijd wel.) 

  

Koningsdag sportdag  

Vanwege alle corona maatregelen hebben we een aangepaste 

koningsdag-sportdag voor de kinderen georganiseerd. De kinderen 

van de klassen blijven bij elkaar, er wordt een roulatiesysteem 

toegepast, zodat kinderen van verschillende klassen elkaar niet tegen 

zullen komen.  

De kinderen krijgen een tennis clinic (bij de tennisvereniging), een rugby clinic (bij de rugbyclub) 

en atletiek onderdelen in combinatie met een grote stormbaan in de sporthal aangeboden.  

Denkt u aan: 

- Uw kind eten en drinken mee te geven.  

- Uw kind passende kleding mee te geven die past bij de weersvoorspelling van de dag.  

- Graag ook binnen én buiten(sport) schoenen meegeven. 

  

Nationale Dodenherdenking 4 mei 
In deze periode besteden wij in groep 8 altijd veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. In 

Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens 

de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Naast het stilstaan bij de 

vele slachtoffers die in oorlogen vallen, willen wij kinderen ook bewust maken van wat het 

betekent om in vrijheid te kunnen leven. We betrekken onze leerlingen bij de lokale 

oorlogsgeschiedenis. Daarom heeft de school het monument bij ’t Holtien geadopteerd. Jaarlijks 
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onderhouden wij deze plaats en leggen we er bloemen bij. Gisteren zijn twee leerlingen naar het 

monument gegaan om daar schoon te maken en het gras te maaien. We gaan met de leerlingen van 

groep 8 op vrijdag 30 april de krans leggen bij het monument op het Holtien.  

 

Route 8  
Op school wordt de eindtoets ROUTE 8 afgenomen. In de verplichte eindtoets kan uw kind laten 

zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. De 

leerkracht geeft het schooladvies, dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het 

voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het 

schooladvies. De uitslag van de eindtoets is een tweede objectief gegeven. De ROUTE 8 eindtoets 

geeft een advies voor een schoolniveau. De toets wordt digitaal via internet afgenomen. Adaptief 

betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze 

manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel 

te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar zij worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor 

uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Deze toets wordt op donderdag 29 april afgenomen. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
Het zal u niet ontgaan zijn: de overheid heeft een flinke pot geld gereserveerd voor het onderwijs. 

8,5 miljard om precies te zijn. Het is een tijdelijke investering. Het bedrag dat we als school zullen 

krijgen, vraagt om een goede voorbereiding. Het gaat dan onder andere om een analyse van hoe 

het gaat met onze leerlingen. We kijken daarom zorgvuldig hoe het gaat op school. Samen met ons 

team hebben we gekeken naar de leeropbrengsten bij de basisvakken, taal, rekenen en lezen. We 

kijken naar de groepen en naar de leerlingen individueel. We kijken daarnaast ook naar 

welbevinden en sociale ontwikkeling.  

Twee keer een lockdown is niet niks. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat kinderen in het 

primair onderwijs tijdens de eerste lockdown de eerste acht weken gemiddeld gezien niet veel 

hebben geleerd op het gebied van taal, rekenen en lezen. Dat betekent niet dat niemand iets 

geleerd heeft, het is een gemiddelde. Sommige leerlingen hebben wel geleerd, zij leerden thuis 

zelfs beter dan op school. Als de school dicht is, worden ouders veel belangrijker. Maar niet elke 

ouder kan zijn of haar kind even goed begeleiden bij het thuisonderwijs. Het is ook lastig geweest 

als er niet genoeg spullen of digitale middelen zijn om uw kinderen thuis (tegelijk) te laten 

werken. Of als er geen rustige werkplek is. Als je als kind een computer of laptop moet delen met 

broers of zussen, of met je werkende ouders, dan helpt dat niet.  

De verschillen in beschikbare middelen en beschikbare hulp van ouders vergroot de 

kansenongelijkheid. Gelukkig kregen we in de tweede lockdown de optie om in te schrijven op 

extra Chromebooks voor de school. We hebben daarom inmiddels ook voor groep 4 een kast met 

32 Chromebooks tot onze beschikking. En tijdens de tweede lockdown konden we gebruik maken 

van onze ervaringen tijdens de eerste sluiting. Het vormgeven van onderwijs op afstand lukte de 

tweede lockdown al iets beter dan de eerste keer. Maar al met al is het voor u, voor de kinderen en 

voor de leerkracht een intensieve tijd geweest. De enorme investering vanuit de overheid zullen 

we gebruiken om onze leerlingen goed te begeleiden. We bekijken op dit moment of we het geld 

mogen inzetten op verschillende zaken die bewezen effectief zijn, zoals goede (vak)kennis en 

ondersteuning van ons team, we roosteren genoeg tijd in, we onderzoeken de mogelijkheid van het 

maken van behapbare groepen en we zetten in op ouderbetrokkenheid. We nemen ook de MR mee 

in het overleg en de voorbereidingen. We houden u op de hoogte.  
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Zelftest corona 
We merken dat steeds meer gezinnen een thuis-zelftest (een test die u zelf koopt bij bijvoorbeeld 

de drogist of het Kruidvat) gebruiken om te controleren of er bij een kind met klachten 

(verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, e.d.) sprake is van een besmetting met COVID-19. De GGD 

Drenthe geeft ons de volgende informatie: 

 

- Een zelftest is alleen maar preventief bedoeld, dus te gebruiken als iemand GEEN klachten heeft 

en/of NIET in contact is geweest met iemand die positief getest is. 

- Indien deze preventieve zelftest negatief is (en uw kind dus geen klachten heeft) mag uw kind 

inderdaad naar school, maar: 

- Indien een kind klachten heeft, is de volgende stap een GGD test (en dus niet die zelftest). 

- Indien de zelftest positief is, is de volgende stap een GGD test 

 

We hanteren op school de afspraken voortkomend uit de coronamaatregelen heel zorgvuldig. We 

houden afstand, wassen handen, we maken gebruik van een looproute en maken de werkplekken, 

trapleuningen en klinken nog eens extra schoon. Als we op school verkoudheidsklachten 

signaleren, bellen we u. We vinden het heel belangrijk om de school voor iedereen veilig te 

houden. Vandaar dat we ook alert blijven op het “snottebellenbeleid”. Om verspreiding van 

COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen 

thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. We weten zeker dat er na de zomer 

betere tijden aanbreken. Maar we moeten nu nog even doorzetten.  

 

De Avond4daagse gaat dóór! 
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met de 

speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan 

de Avond4daagse - Home Edition? 
 

Wat is Avond4daagse - Home Edition?  

Vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen 

Avond4daagse. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op 

een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we 

met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een 

hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse 

medaille thuisbezorgd!  

Hoe werkt het? 

Na aanmelding krijg je toegang tot de app Routes. Via de app ontvang je iedere wandel dag routes 

waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook 

overdag. En doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 

weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening 

met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er vooral je 

eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij 

de voordeur! Onderweg verrassen we je in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee 

deze Avond4daagse onvergetelijk te maken. 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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Aanmelden 

Aanmelden kan vanaf 1 mei via www.avond4daagse.nl  Zoek op Dwingeloo en schrijf je in bij 

jouw lokale Avond4daagse – Home Edition. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 

maart tot en met 30 juni.  

Meer informatie:  https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition  

Veel plezier!  

 

Dakajam 2021 
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om 

uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële 

mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 

2021. Let op: Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de Coronacrisis is geen 

geldige reden om deel te mogen nemen. 

 

De eerste week is van 9 t/m 13 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede 

week is van 16 t/m 20 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het 

kampterrein in Havelterberg. 

 

Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via 

het telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar: 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Er is een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij! 

 

Prikbord  

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

 

-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook  

 

-Vraag het bedankje dat onze gemeente beschikbaar stelt voor mantelzorgers aan, of attendeer         

iemand uit uw omgeving die mantelzorger is hierop!   

   

 

http://www.avond4daagse.nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

