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Nieuws Agenda 

            
Nieuwe leerlingen  

We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school. 

 

Groep 1/2b: Thomas van Noord 

Groep 6: Rick Wieldraaijer 
Groep 7b: Sanne Wieldraaijer 

 

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een leerzame en een plezierige schooltijd 

toe! 

 

Studiedag  

Staat gepland op maandag 11 oktober, wanneer 

ook de Dwingelermarkt is. 

 

 

 

28 sept. 

 

6 t/m 17 okt. 

 

6 okt. 

 

11 okt. 

 

 

14 okt. 

 

 

18 t/m 24 okt. 

 

Oud papier-actie 

 

Kinderboekenweek 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

 

Studiedag team 

leerlingen vrij 

 

Bezoek Miramar 

Groep 1, 2,en 3 

 

Herfstvakantie 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 2 november 

 

Interim-directeur 

Per 1 oktober start Meintho Krol als interim-directeur van de Storkschool. 

Meintho zal aanwezig zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag zal één 

van de teamleden aanspreekpunt zijn. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. Meintho zal 

zichzelf ongetwijfeld in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen. 
 

Laatste week 

De komende week is mijn laatste week op de Storkschool. Over het wat en waarom is volgens mij 

wel voldoende gezegd. Ik vind het jammer dat de zaken zo zijn gelopen, maar heb hierin een 

welbewuste afweging gemaakt. De consequenties die dat voor de Storkschool heeft, blijven 

pijnlijk. 
De Storkschool is mijns inziens een kansrijke school. En ja, er zijn natuurlijk aandachtspunten, 

dingen die doorontwikkeld kunnen worden. Maar alle ingrediënten die daarvoor vanuit de school 

nodig zijn, zie ik wel aanwezig. Van een team dat de wil heeft stappen te zetten en te groeien tot 

aan ouders die betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school. Ik wens de school toe dat team en 

ouders elkaar weten te vinden in die groei en ontwikkeling van de school. De belangen zijn 

immers hetzelfde: het beste onderwijs in de best mogelijke sfeer voor alle leerlingen. In de korte 

periode dat ik hier mocht rondhuppelen zie ik dat er in dat kader wellicht hier en daar nog een 

kleine barrière geslecht moet worden, maar dat de wil er van alle kanten is.  

Zoek elkaar op, kom en blijf in gesprek en stuw de Storkschool met enthousiasme voort in de 

vaart der volkeren 😉 Samen komen is een begin, samenblijven is vooruitgang, samenwerken is 
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succes. 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor het warme welkom, de positiviteit die ik heb ervaren en het 

begrip dat ik heb ontvangen na het delen van mijn besluit zo snel alweer te vertrekken. De periode 

was kort maar voelde als een warm bad. We komen elkaar ongetwijfeld nog wel es tegen. 

Dwingeloo en Steenwijk zijn immers maar een steenworp van elkaar verwijderd. 
Het ga u allen goed.  

 

Klasbord 

In de nieuwe Klasbord-app gaat het niet altijd goed met meldingen bij nieuwe berichten. 

In de oude app bleef een dergelijke melding de hele dag staan in de telefoon, nu is dat slechts 

korte tijd. Tip: stel bij de instellingen in dat u een mail ontvangt, wanneer er een bericht op 

Klasbord is geplaatst. U weet dan in ieder geval zeker dat u een melding krijgt en dus geen 

berichten mist. Af en toe even Klasbord checken is natuurlijk ook een goede optie ;-) 

 

Corona 

Vanaf maandag zijn de coronamaatregelen voor scholen enigszins aangepast. Verdere aanpassing 

volgt op 25 september. Hieronder een overzichtje: 

Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang? 

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is 

vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis 

in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij 

is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de 

besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer 

de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe 

allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest 

in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering 

hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of 

klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel 

dat niet als ‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te 

doen. 

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te 

vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten 

in de school, om bijvoorbeeld hun kind bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden.  

Dit betekent onder meer, dat u uw kind vanaf maandag 27 september weer in school mag brengen 

en de looproutes door school worden opgeheven. Wel vragen we u om bij klachten 

terughoudendheid te betrachten. 

 

Hand-Mond-Voetziekte 
Bij één van onze leerlingen is 'hand-voet-mondziekte' geconstateerd. De GGD geeft hierover aan, 

dat kinderen die deze virusinfectie onder de leden hebben, gewoon naar school mogen wanneer ze 

zich verder goed voelen. Reden is, dat de besmettelijkheid er al is nog voor de ziekte zich 

openbaart. Thuishouden helpt daarom niet de verspreiding te voorkomen. 

 

Oud Papier Actie   
Op dinsdag 28 september houden we weer een oud papieractie. Ouders die ingeroosterd staan om 

te helpen, krijgen een week van tevoren 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 
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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 

 

Week tegen pesten van 27 september t/m 1 oktober  
Deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal in de 

media maar natuurlijk ook op school. We werken op school met KiVa. Bij KiVa gaan we uit van 

de kracht van de groep om er een fijne school van te maken. Daarbij zijn leerkrachten en kinderen 

altijd samen aan zet! Hoe zorg je dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor hun 

klas, voor de school én zichzelf? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen met de kinderen een 

fijne sfeer in een groep nog verder versterken? We besteden komende week nog eens extra 

aandacht aan een aantal werkvormen waarbij drie onderwerpen centraal staan: samen 

kennismaken, samen afspraken maken én samen verantwoordelijk zijn.  

 

Kinderpostzegelactie 
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de 

Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om 

verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren. Al 

bijna 100 jaar zet de Stichting Kinderpostzegels Nederland zich met deze actie in voor kwetsbare kinderen. 

In 1924 is de kinderpostzegelactie ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel kinderen wees werden. 

Daarom laten we ons ook nu niet uit het veld slaan.  
Geef meer kracht 

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen 

basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen 

kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen 

gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De 

langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds 

meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen 

helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  

 

De Walvisroute 
Vanaf 1 mei 2021 kun je in de tuin van Miramar Zeemuseum een 

mooie en informatieve Walvisroute volgen. Via een 

schelpenpaadje loop je langs een twaalftal borden met vragen en 

leuke weetjes over de walvis. Vooral erg leuk voor kinderen, 

maar ook volwassenen kunnen met deze route meer leren over de 

grootste zoogdieren van onze planeet. De route is vrij 

toegankelijk aan de zijkant van de museumtuin. 

Prijsvraag: er is nog één plek vrij voor een nieuw bord! Weet jij 

een goede vraag (en het antwoord) dat nog mist? Schrijf de vraag en het antwoord op en maak er 
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een tekening of schets bij. Stuur deze vòòr 1 januari in naar info@miramar-zeemuseum.nl Wie 

weet win jij en komt jouw inzending op een nieuw bord. 

 

 

Prikbord  

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

 

-BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of niet? 

 

-Hand-, voet- en mondziekte  

 

 

mailto:info@miramar-zeemuseum.nl

