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Nieuws Agenda 

            
Schoolfotograaf komt op maandag 21 juni op 

school. Tijd: 8.30- 15.00 uur 
 

Nogmaals dringende oproep voor 

Bibliotheekhulp 
Wie HELPT ons! We hebben NU echt 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 

 

9 juni 

 

21 juni 

 

23 juni 

 

23 jun 

 

 

24 juni 

 

Nationale buitenspeeldag 

 

Foto Koch 

 

Verjaardag van juf Gonni Baas 

 

Verjaardag van meester Dennis 

Blom 

 

Studiemiddag team 

leerlingen vrij om 12.00 uur 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 

Dinsdag 6 juli 
 

 

Jan stelt zich voor 
Hallo ouders/verzorgers van de Storkschool. 

Dinsdag 1 juni ben ik gestart als de nieuwe directeur van deze prachtige school. 

Dat is in coronatijd wel een bijzondere aangelegenheid. Normaal gesproken 

ontmoet je elkaar dan op het plein of in de school. Nu kan dat helaas (nog) 

even niet. Dat houden we dus nog tegoed. 

Daarom stel ik me via deze weg aan u voor. 

Mijn naam is Jan Oosterhof, 58 jaar, getrouwd, twee (uitgevlogen) kinderen. 

Ik woon in Steggerda, in de buurgemeente Weststellingwerf. 

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met hobby’s als muziek, fotografie, tekenen/schilderen. 

De afgelopen 36 jaar heb ik op diverse scholen in het basisonderwijs en het speciaal 

basisonderwijs gewerkt, waarvan de laatste 21 jaar als directeur. 

Via Steggerda, Leeuwarden, Steenwijk en Blokzijl ben ik in die rol nu dan in Dwingeloo 

neergestreken. 

En ik heb er zin in. 

De eerste kennismaking met het team is geweest. We zitten uiteraard nog in de ‘aftastfase’, 

maar het voelt nu al goed. Ik zie de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Op dit moment zitten we in de laatste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Een 

schooljaar dat hopelijk zonder coronabeperkingen verloopt. 

Ik hoop zo snel mogelijk de groepsindeling voor komend schooljaar met u te kunnen delen. 

Hopelijk treffen we elkaar snel in levende lijve. 
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Het ‘maandagmorgen schoenen gevoel’…. 
 

Schoenen… 

Schoenen op een rij, 

Nat was het gras, 

Nat werden de sokken, 

Nat werden de schoenen, 

Buiten sporten, 

Heerlijk weer, 

Weer om te sporten, 

Buiten sporten, 

Sporten op het veld, 

Heeft zo zijn voordelen, 

maar ook zijn nadelen….. 

 

 

 

 

 

 

Afname Citotoetsen, rapporten en 10 minuten gesprekken   
In deze periode worden de Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. Daarna maken we de 

rapporten. De planning en invulling van de rapportgesprekken wordt gedeeld door de leerkrachten. 
 

 

Voorbereidingen schooljaar 2021-2022 
…….. 
 

Project bouwen 
De kleutergroepen werken aan het ‘project bouwen’. Hendrik-Jan van Bouwbedrijf Bruins heeft 

samen met de kinderen een vakkundig muurtje gemetseld. De kinderen mochten allemaal helpen 

met het mengen van de specie en het stapelen van de stenen. Wat een plezier!! Na afloop mochten 

ze nog een kijkje nemen in de werkbus.  
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Rekendag 
Vorige week vond de ‘grote rekendag’ plaats op school voor groep 1 tot en met 8. De Grote 

Rekendag stond helemaal in het teken van rekenen. Het werd een dag van onderzoekend leren en 

speelse opdrachten. Een dag waarin kinderen hebben kunnen ervaren en zien hoe leuk rekenen kan 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikbord  

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

 

-Schoolroutes: Fietsroutes en Kiss & ridest 

 

- Doe jij mee met de ZomerMOVES? 

               Bewegen en plezier in en rondom het zwembad  

               Aanmelden is verplicht! Geen aanmelding = geen deelname 

 

 


