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Nieuws Agenda 

 

  
Om alvast te noteren in uw agenda 

Dit jaar komt de schoolfotograaf op 

maandag 21 juni op school. 

Tijd: 8.30- 15.00 uur 

   

 
Vanaf 1 mei tot en met 30 juni  

 

20 mei 

 

24 mei 

 

 

 

 

27 mei 

 

 

1 juni 

 

 

 

  

 

Verjaardag juf Jenny  

 

Pinksteren  

tweede Pinksterdag leerlingen 

vrij 

 

Grote Rekendag        

 

 

Studiemiddag team 

leerlingen om 12 uur vrij 

 

Volgende 

Oudpapieractie 

Dinsdag 1 juni 

 
 

Laatste periode  
We zitten in de laatste periode tot de grote zomervakantie. Inmiddels hebben we afscheid 

genomen van Valentine en wensen we haar succes en een fantastische tijd toe op de school in 

Westerbork.  

Het einde van het schooljaar nadert, nog een aantal weken dat de kinderen naar school gaan. Een 

tijd waarin nog veel leerzame en leuke dingen staan te gebeuren. Allereerst verwelkomen we van 

harte onze nieuwe directeur Jan Oosterhof, die op 1 juni gaat beginnen. We hopen dat hij zich snel 

thuis gaat voelen bij ons op de Storkschool. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich aan jullie 

voorstellen! 

 

BIEB OP SCHOOL 
Lezen is erg belangrijk voor uw kind. Als een kind goed kan lezen komt 

het meestal goed mee op school. Als kinderen graag lezen, dan gaan ze 

vanzelf ook meer lezen. Leesplezier is dus erg belangrijk! Bij de 

bibliotheek op onze school zijn daarom veel leuke en aantrekkelijke 

boeken. Hierdoor leert uw kind beter lezen. Bovendien wordt zo de 

woordenschat vergroot en daardoor begrijpt uw kind beter wat hij leest.  

 

Dringende oproep voor Bibliotheekhulp  
Zou u het leuk vinden om de klasgenoten van uw zoon of dochter, 

ouders van andere kinderen en het reilen en zeilen op school vanaf de zijlijn te leren kennen? Dat 

zijn de leukste bijkomstigheden van helpen als “bieb-ouder”. 

Wie HELPT ons!  

We hebben NU te weinig hulp voor de BIEB op school, m.n. op de donderdag. Daarom hebben 

we dringend hulp nodig voor de donderdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur. Dit hoeft niet iedere 

week. U kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar: a.wonder@talentwesterveld.nl. 

mailto:a.wonder@talentwesterveld.nl
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Schoolzwemmen!  
Yes! We mogen weer. Dinsdag 25 mei start het schoolzwemmen weer en daar zijn we 

ontzettend blij mee. De groepen 4 t/m 7 gaan de laatste 7 weken van dit schooljaar 

iedere dinsdag zwemmen. Nemen jullie je zwemkleding weer mee? Voor groep 5 t/m 

7 betekent dit dat de gymles op woensdag komt te vervallen. Groep 4 gaat op vrijdag 

wel gewoon gymmen.  

 

Oud Papier Actie: dinsdag 1 juni   
Op dinsdag 1 juni 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:  

Dinsdag 1 juni 2021 

Fam. Dekker, Fam. van Delden, Fam. Dijkema(Hugo), Fam. Dijkema(Vera), Fam. Dikkentman, 

Fam. Dolsma, Fam. Doorten, Fam. Drenth, Fam. Driehuis. 

Reserve: Fam. Eggink, Fam. Eshuis 

 

Opening project bouw  
De maandagochtend begon met veel lawaai! Wie maakte toch die herrie bij de ingang van school? 

Het was juf Romy, druk aan het boren…….. 

De komende tijd wordt er in de kleutergroepen gewerkt met het thema bouw. In de hal en in de 

klassen kunnen de kinderen naar harte lust timmeren, zagen, boren en allerlei activiteiten doen die 

met ‘de bouw’ te maken hebben. 
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Waarom werken met een thema? 

Het werken met thema’s is vooral bij de kleuters een veel voorkomende manier van werken.  

De kinderen zijn gemotiveerd 

De kinderen kunnen het thuis over het thema hebben, doorzoeken het huis naar spullen die 

meegenomen kunnen worden, raadplegen de boekenkast, zoeken samen met hun ouders op 

internet.   

Elk kind is een expert 

In de klas komen thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee. Dat versterkt niet 

alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het 

algemeen. Iedereen kan een inbreng hebben.  

Groepsgevoel 

Het thema wordt met de hele klas beleefd en uitgevoerd. Doordat iedereen een rol heeft, en 

iedereen belangrijk is, versterkt het werken met thema’s het groepsgevoel. Kinderen leren 

samenwerken, communiceren, respecteren. 

Betekenisvol en zinvol 

Doordat de kinderen enthousiast met een thema bezig zijn, komt het leren eigenlijk vanzelf. 

Naspelen van de werkelijkheid 

Door een thema in de klas te halen, bereiden we kinderen voor op ‘later’.  

 

 

Prikbord  

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

 

- Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridestrook  

 

 -      GGD Drenthe hinderlijke beestjes 

 

  

 


