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Nieuws

Agenda

Nieuwe leerlingen

1 sept.

Verjaardag juf Willy Boers

We verwelkomen de volgende nieuwe
leerlingen bij ons op school.

6 sept.

Startgesprekken ouders
deze week

Groep 1/2a: Sil van den Brandhof
Lavand Hessoro
Noor de Kruijf

6 sept.

Voorstelling ‘Guppie’
groep 1 en 2

8 sept.

Studiedag team
(kinderen vrij)

15 sept.

Voorstelling ‘Kanoet’
groep 4 en 5

Groep 1/2b: Aaron Bosscha
Laura Fledderus
Felien Wolters
Allemaal van harte welkom op onze school.
We wensen jullie een leerzame en een
plezierige schooltijd toe!

13, 14, 15 sept. Schoolkamp groep 8
15, 16, 17 sept. Schoolkamp groep 7

Adresgegevens
Klopt uw adres, telefoon en emailadres nog?
Wijzigingen kunt u mailen aan:
a.wonder@talentwesterveld.nl

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 31 augustus

Een nieuw schooljaar
En voor je het weet is de zomer (wat is eigenlijk de definitie van 'zomer'?) weer voorbij en starten
we al weer een nieuw schooljaar. Hopelijk is iedereen goed uit de vakantie gekomen en kan weer
uitgerust en met enthousiasme aan de slag.
De komende weken staat er al het één en ander op de rol. Zo verheugen de groepen 7 en 8 zich
ongetwijfeld al op het komende schoolkamp. Ook vinden binnenkort de startgesprekken plaats. Al
mogen onze ouders nog niet massaal de school in om hun kinderen te brengen, de startgesprekken
kunnen gelukkig wel weer fysiek plaatsvinden. Daarbij zijn immers de coronamaatregelen prima
te hanteren. Bovendien valt het wat mij betreft in de categorie 'geplaceerd evenement' 😉 Dat is
na een lange tijd van contact via een beeldscherm wel een prettig idee.
Allemaal een fantastisch schooljaar toegewenst!

Vakanties en studiedagen
Een overzicht van de vakanties en studiedagen (kinderen vrij) in 2021-2022:
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Van
16 oktober 2021
25 december 2021
19 februari 2022
15 april 2022
23 april 2022
26 mei 2022
06 juni 2022
16 juli 2022

Tot en met
24 oktober 2021
09 januari 2022
27 februari 2022
18 april 2022
08 mei 2022
27 mei 2022
06 juni 2022
28 augustus 2022
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Studiedagen en overige vrije dagen:









Studiedag 8 september 2021
Studiedag 11 oktober 2021 (tevens Dwingelermarkt)
Vrijdagmiddag 24 december 2021 (let op: alleen middag)
Studiemiddag 15 februari 2022 (let op: alleen middag)
Studiedag 9 mei (tevens Dwingelermarkt)
Talentdag 7 juni 2022
Studiemiddag 16 juni 2022 (let op: alleen middag)
Vrijdagmiddag 15 juli 2022 (let op: alleen middag)

AVG en NAW-gegevens
Mocht er iets gewijzigd zijn in adresgegevens en dergelijke, laat het dan even weten, zodat we de
leerlingadministratie actueel houden. Dat geldt ook, wanneer u iets wilt aanpassen met betrekking
tot de toestemming foto's van uw kinderen te plaatsen op Klasbord, website en dergelijke (AVG).

Klasbord
Deze week is de nieuwe Klasbord-app in gebruik genomen. Velen
van u zullen de eerste berichten en foto's al hebben ontvangen.
Mocht het nog niet lukken met inloggen, laat het dan even weten.
De komende tijd willen we ook experimenteren met een aantal extra
opties van de plusversie, waaronder een berichtenbox, een
agendafunctie, een gesprekkenplanner. Mogelijk krijgt u hiervan berichtjes binnen. Na de
proefperiode inventariseren we de behoefte en besluiten we of we deze extra (betaalde) functies
toevoegen of niet.

Schoolkamp van groep 7 en 8
Wij gaan op schoolkamp met de groepen 7 en 8. Groep 8 gaat op 13,14 en 15 september en groep
7 op 15, 16 en 17 september naar Ameland. Verdere informatie wordt door de leerkrachten
verzorgd.

Podiumplan Westerveld 2021/2022
Kunst en Cultuur Drenthe heeft het initiatief genomen tot het zogenaamde Podiumplan. Het
Podiumplan is een afspraak tussen de gemeente en alle basisscholen en Podiumkunsten. Het doel
is de leerlingen van de basisscholen in aanraking te brengen met een bepaalde kunstuiting door de
kunst in de school te brengen. Kunst en Cultuur Drenthe komt ieder schooljaar met een breed
kunstaanbod waar scholen hun wensen kenbaar kunnen maken op het gebied van muziek, theater,
dans, poppenspel en beeldende kunst. Het pakket voorziet er in dat iedere leerling gedurende het
schooljaar twee kleinere voorstellingen dan wel één grote krijgt aangeboden. Daarnaast is een
specifieke leerlijn erfgoededucatie waarbij kinderen kennismaken met het historisch erfgoed in de
omgeving.
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Oudpapier ophalen
Al sinds lange tijd halen wij, de Burg. W.A. Storkschool maandelijks oud papier op in de
dorpskern Dwingeloo en de buitengebieden. De opbrengsten van de inzamelacties van de Burg.
W.A. Storkschool komen ten gunste van de leerlingen, denk aan schoolreizen en excursies die
anders niet mogelijk zouden zijn. Alle ouders leveren als vrijwilliger een bijdrage bij de
inzameling. Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen ook de komende jaren leuke
dingen kunnen doen van de opbrengsten van de oud papier inzameling.

Dankjewel
Na jarenlang het ophalen van het oud papier te hebben gecoördineerd, stopt
Renate Venema. DANKJEWEL Renate voor je jarenlange inzet!

Oud Papier Actie
Op dinsdag 31 augustus houden we weer een oud papieractie. De eerste ronde wordt het oud
papier door de ouderraad opgehaald.
Dinsdag 31 augustus
Deze ronde haalt de ouderraad het oud papier op.

Rooster oud papieracties augustus t/m december 2021
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 Allard Wiechers 06-50966473
Dinsdag 28 september
Fam. Heythekker (Marie-Sophie), Fam. Hoekstra (Annerixt),
Fam. Hoekstra (Sem), Fam. Hofstee, Fam. Hogenkamp, Fam. Hoogendoorn,
Fam. Hoonstra, Fam. van Iersel, Fam. Jeltema
Reserve: Fam. de Jong en Fam. Jonker
Dinsdag 2 november
Fam. Klaassen(Milou), Fam. Klaassen(Lotte), Fam. Kloosterman,
Fam. Koopman, Fam. Koops, Fam. de Kruijf, Fam. Kuiper, Fam. de Leeuw,
Fam. Liezen
Reserve: Fam. Masselink en Fam. Mebrahtu
Dinsdag 14 december
Fam. van der Meiden, Fam. Mekers, Fam. de Mik, Fam. Moes, Fam. Mooij,
Fam. van Muijen, Fam. van Mulligen, Fam. van Nes, Fam. Niemarkt
Reserve: Fam. Nieuwenhuis en Fam. Nijland
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Schoolmaatschappelijk werk
Melissa Jansma is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij staat klaar om ondersteuning te
bieden aan leerlingen en ouders.
Hieronder meer informatie over de momenten waarop Melissa op school is en over de
werkzaamheden
Op de maandag , om de 2 weken, is
Melissa Jansma,
schoolmaatschappelijk werker, op
school aanwezig.
Het School Maatschappelijk Werk biedt
professionele hulp aan kinderen en
jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders
bij het omgaan met of het oplossen van
verschillende problemen. Het inschakelen
van de schoolmaatschappelijk werker
gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het
initiatief uitgaan van de interne
begeleider of de leerkracht, maar ook
ouders kunnen, als ze dat nodig vinden,
rechtstreeks contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn
waarom u toenadering zoekt tot het
schoolmaatschappelijk werk. Veel
voorkomende thema’s zijn

Aanwezigheid:
Eén keer per twee weken op
de maandag tot 14.00. U kunt
binnenlopen, bellen of mailen:
Naam:
Telefoon:
E-mail:

Melissa Jansma
06-22 43 63 72
m.jansma@welzijnmw.nl

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is
er altijd iemand van het School Maatschappelijk
Werk bereikbaar via:
Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44

weerbaarheid, het omgaan met boze
buien, omgaan met echtscheiding en
onzekerheid.
De insteek van het schoolmaatschappelijk
werk is een laagdrempelige en

vertrouwde omgeving te bieden waar
er gewerkt wordt aan het zelfstandig
oplossen van problemen. Vaak is de
begeleiding kortdurend. Er kunnen
gesprekken met de kinderen gevoerd
worden, maar ook ouders kunnen hier
terecht met opvoedingsvragen.

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015
gaan verwijzingen via de gemeente Westerveld. Zonder toestemming verstrekt het School
Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht om uw eigen
gegevens in te zien.

