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Nieuws Agenda 
            
Nieuwe leerlingen  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling 
bij ons op school. 
 
Groep 1/2a: Merijn Relleke 
 
Van harte welkom op onze school. We wensen 
je een leerzame en een plezierige schooltijd 
toe! 
 
  

 
15 sept. 
 
 
19 sept. 
 
17 t/m 26 sept. 
 
4 okt. 

 
Voorstelling ‘Kanoet’ 
groep 4 en 5 
 
Verjaardag juf Gerlofke 
 
Nationale sportweek 

 
Verjaardag juf Dieni 

 
Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 28 september 

 
Teamdag leerkrachten  
Afgelopen woensdag had het team de jaarlijkse Startdag. We hebben 
voor dit schooljaar de schoolontwikkeling ingepland, de taken 
verdeeld, vooruitgeblikt op wat komt en wat we samen willen 
bereiken dit jaar. Een inspirerende en zinvolle studiedag. 
De volgende studiedag staat gepland op maandag 11 oktober, 
wanneer toevallig (😉) ook de Dwingelermarkt is. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 2021 
Op woensdag 6 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig Voorwaarts 
(Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 14.30 uur 
plaatsvinden op het sportveld in Uffelte. Alle basisscholen in de gemeente Westerveld zijn 
welkom om mee te doen aan dit toernooi. De ouders van de betreffende groepen hebben hierover 
van de leerkracht een bericht ontvangen. Voor de organisatie is namelijk ondersteuning nodig. 
Wanneer die ondersteuning gerealiseerd kan worden, inventariseren we welke leerlingen mee 
willen doen. 
 
Website 
De problemen met de website zijn opgelost en de site is bijgewerkt. 
Mocht u nog onvolkomenheden of onduidelijkheden tegenkomen op de website, laat het ons dan 
weten. 
 
Schoolkamp 
De komende week gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. De groepen 8 vertoeven 
van maandag tot en met woensdag op het eiland en worden dan afgelost door de groepen 7 die tot 
vrijdag blijven. Met Piet Paulusma (die toch hemelsbreed niet al te ver van Ameland woont) 
hebben we een deal over het weer gesloten: perfect kampweer. Daar rekenen we dus op. 
Veel plezier en kom vermoeid maar voldaan en heelhuids terug.   
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Week Tegen Pesten  
De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt jaarlijks 
georganiseerd in september.  
 
 
Pesten kent verschillende vormen. Lichamelijk pesten zoals 
een ander duwen, slaan, schoppen, knijpen; verbaal pesten, 
zoals schelden of beledigen; pesten met spullen door het 
afpakken van spullen of het stuk maken van spullen 
en digitaal pesten. 
Buitensluiten of negeren zijn subtielere vormen van pesten. 
Hier wordt vaak niet meteen aan gedacht, terwijl het een 
zeer ernstige vorm van pesten is. Bij buitensluiten wordt het 
wij-gevoel afgenomen. De boodschap die wordt gegeven is: "Jij hoort er niet bij". 
De mens is een sociaal dier en heeft de basisbehoefte erbij te horen. Er een keer niet bij te horen, 
kan niet zoveel kwaad. Er structureel niet bij horen, is schadelijk voor het zelfvertrouwen en 
zelfbeeld. Het maakt hierbij niet uit hoe jong of oud je bent.  
Buitensluiten heeft meestal te maken met een onveilige sfeer binnen de groep. Het werken aan een 
veilige en fijne omgeving binnen de groep is essentieel. 
 
 
Storkschool is KiVa-school 
KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch 
klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op 
specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’ 
De KiVa-aanpak werkt! het school- en leerklimaat sterk verbetert; 

 de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 
 het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 
 effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); 
 depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 
 leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen. 

 
KiVa – school: iedereen werkt samen om er een fijne groep van te maken! Iedereen hoort erbij! 
We gaan uit van de kracht van de groep om er een fijne school van te maken. 
 
 

Traditioneel start het nieuwe sportseizoen met de Nationale 
Sportweek. Dit jaar vindt de Nationale Sportweek 2021 plaats van 17 
t/m 26 september. De NOC*NSF Nationale Sportweek is onderdeel 

van de Europese week van de Sport, en benadrukt het belang van sport. Juist in deze tijd is het 
belangrijk om te blijven sporten 
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Westerveld toppers             
Voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar die aansluiting missen bij een 
sportvereniging, maar wel graag willen sporten. 
 
We starten donderdag 2 september met wekelijkse sportlessen van 16.00-17.00 uur in de 
sporthal van Sportcomplex de Hulsebosch te Dwingeloo. Onder deskundige begeleiding van 
trainers, beweegcoaches van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique 
Uneken staat er iedere maand een andere sport centraal. Lidmaatschapskosten €10,- per 
maand voor het schooljaar 2021-2022 
 

MAAND SPORT 

september Atletiek 
oktober Breakdance 
november Volleybal 
december Verrassingsmaand 

   Het programma vanaf januari 2022 volgt eind 2021 
  
Aanmelden 
Meer informatie of aanmelden voor de Westerveld Toppers? 
Stuur een e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
Of telefonisch via 14 0521 
 

 

 

 

 
 


