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Nieuws
Nieuwe leerlingen

We verwelkomen de volgende nieuwe
leerlingen bij ons op school.

Agenda
6 t/m 17 okt.

Kinderboekenweek

11 okt.

Dwingelermarkt; studiedag
team
leerlingen vrij

14 okt.

Bezoek Miramar
groep 1,2,en 3

23 okt.

Verjaardag juf Gea

18 t/m 24 okt.

Herfstvakantie

26 okt.

Voorstelling ‘de wraak van de
Klimaatpiraat’
groep 6,7 en 8

Groep 1/2a: Rens Zantinge
Groep 1/2b: Thomas van Noord
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.

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 2 november

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen van de Storkschool,

Per 4 oktober 2021 ben ik tijdelijk jullie nieuwe directeur. Mijn naam is Meintho Krol, ik ben 60
jaar, getrouwd, heb twee kinderen en ben woonachtig in Meppel.
Mijn hele leven werk ik al in het onderwijs. Als leerkracht heb ik aan de groepen 3 t/m 8
lesgegeven. Daarna ben ik als directeur werkzaam geweest aan verschillende scholen en ben ik de
laatste jaren werkzaam als interim directeur en coach ik directeuren en leerkrachten.
Verder zal ik zoveel mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn. Mocht dit anders
het geval zijn dan zal ik dat via de info kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,
Meintho Krol
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KiVa nieuws
Op school werken wij met KiVa. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat op school.
Gedurende het hele schooljaar werken we vanuit tien thema’s. Tot aan de herfstvakantie staan de
volgende thema’s op het programma.
De thema’s in de onderbouw zijn:
1. Wie zijn wij?
2. Gevoelens
3. Wat is een fijne groep?
De thema’s in de bovenbouw zijn:
1. Iedereen verdient respect
2. In de groep
3. Wat is communicatie?

Gezocht: kandidaten voor de Medezeggenschapsraad,
Wij zoeken 3 nieuwe enthousiaste ouders die zitting willen nemen in de MR!
Ben je graag vroeg geïnformeerd over belangrijke onderwerpen die met het onderwijs van jouw
kinderen hebben te maken, en wil je daar graag over mee praten?
Wil jij de ouders van school vertegenwoordigen? Dan ben je geknipt voor de MR!
Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met de school en het
onderwijs te maken hebben. De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders en vormt een
schakel tussen ouders, personeel en directie. Als MR-lid ben je actief betrokken bij de
besluitvorming over het beleid op school.
Wat levert zitting in de MR op voor jou?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet kennis op
over de achtergronden van de school van je kind(eren) en de schoolorganisatie. Je doet ervaring op
met het bedenken van beleid inclusief de uitdagingen die opdoemen wanneer dat wordt
uitgevoerd.
Wat wordt van MR-leden gevraagd?
* Interesse in schoolbeleid en schoolregels
* Het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
* Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)
* Een kritische én open houding
Lijkt het je wat om de MR komen te versterken?
Maak je interesse dan vóór 28 oktober 2021 kenbaar door een e-mail te sturen met je persoonlijke
gegevens en motivatie naar mr.storkschool@talentwesterveld.nl. Als zich meer dan drie ouders
kandidaat stellen, zal er een verkiezing worden gehouden.
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Kinderboekenweek 2021
De opening van de Kinderboekenweek vond plaats met alle leerlingen op het plein. Het thema;
‘worden wat je wil’, over beroepen werd geïntroduceerd. Als afsluiting werd door een aantal
kinderen uit groep 7 en 8 een dans opgevoerd op de muziek van ‘kinderen voor kinderen’ en
iedereen kon meedansen.
Tijdens de Kinderboekenweek vieren we tien dagen lang feest in het teken van het kinderboek.
Kinderboeken rondom beroepen staan dus centraal! Door het hele land worden er activiteiten
georganiseerd, bijvoorbeeld op scholen, bij bibliotheken en in boekhandels. Kinderboeken zijn
ideaal om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je
alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

Voorleeswedstrijd voor ‘De Nationale Voorleeswedstrijd’
De Kinderboekenweek is een goede aanleiding om een schoolronde te organiseren. Op woensdag
13 oktober wordt onze schoolfinale van de voorleeswedstrijd gehouden, er wordt voorgelezen
door enkele leerlingen uit groep 7 en 8.
Wat is De Nationale Voorleeswedstrijd?
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8.
Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel
van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het
enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet
fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je regio en misschien
zelfs in de provincie?

Waarom voorlezen belangrijk is (ook als uw kind al zelf leest)
Het belang van voorlezen is groot. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter
presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te
lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat
én hun taalbegrip. U kunt uw kind dus helpen door hem of haar iedere dag voor te lezen.
De voordelen van voorlezen:
• voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
• voorlezen vergroot de liefde voor boeken
• voorlezen werkt rustgevend
• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
• voorlezen verhoogt de concentratie
En…als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan
lezen.
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Boekentips ‘Kinderboekenweek’
Voor groep 1 en 2
Elk kind droomt er weleens van om bij de brandweer te gaan. Neem een kijkje in
dit interactieve kartonboek. Draai aan het stuur van een brandweerwagen, help
mee de slang uit te rollen en laat de sirene loeien!

Jonathan de Toverpony kan alles laten verdwijnen. Ook de knuffelbeer van Sarah.
Maar of hij alles ook terug kan toveren? Met elke zwaai van zijn toverstok laat
Jonathan een nóg gekker dier verschijnen. Nu alleen Sarahs beer nog…

Tom en Emma gebruiken de bus van papa als beroepenmachine en veranderen van
politieman tot bakkersvrouw. Het wordt nog leuker als ze beroepen gaan
samenvoegen; bakken en knippen tegelijk of als stuntvrouw bij de ambulance.

Stoere brandweerjongens en -meisjes opgelet! Aan de kant, waar is de brand?
Ontdek Spuit Elf wordt brandweerolifant! Een lief voorleesverhaal over het
brandweerolifantje Spuit Elf, die stiekem stoerder is dan iedereen denkt.

Boekentips voor groep 3
Dromen over later is nog nooit zo leuk geweest. Want wat als je álles kunt worden
wat je maar wilt!? Zoals ‘ietsenmaker’: een maker van iets. Of heks, of astronaut
zodat je samen met je familie de ruimte in kan vliegen?

Dit boek staat vol prachtige zoekplaten waarop je kunt zien hoe de Egyptenaren
leefden. Met talloze weetjes over mummies, farao’s, piramides, en meer.
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Boekentips voor groep 4

Het beroep van een astronaut heeft iets magisch. Omdat er niet veel zijn, en omdat
ze hun beroep op een hele speciale plek uitvoeren, in de ruimte! Daarom willen wij
daar natuurlijk alles van weten. Want hoe word je nou een astronaut? En wie kan
dat beter vertellen dan astronaut André Kuipers zelf?

In dit nieuwe spannende avontuur logeren Spekkie en Sproet op de camping als er
een bankroof plaatsvindt. De twee speurders schieten de politie te hulp om de dief te
vangen. Het werk van superspeurders is niet zonder risico’s en Spekkie en Sproet
komen voor grote gevaren te staan. Als dat maar goed gaat!

Boekentips voor groep 5

Dé tip voor iedereen die er van droomt een eigen boek te schrijven: met dit boek
krijg je praktische handvaten en opdrachten om aan de slag te gaan met het
schrijven van je eigen verhaal.

In dit praktische handboek staat alles wat je moet weten om astronaut te worden.
André Kuipers vertelt als ervaringsdeskundige over de kneepjes van het bijzondere
vak en wetenschapsjournalist

Boekentips voor groep 6

Iedereen heeft wel een bijzonder talent. En met een bijzonder talent, kun je in het
circus. Dat is het podium voor talent. Ten minste, dat vindt mees Kees. Want hij geeft
iedereen uit groep 6b een rol in de circusvoorstelling om geld op te halen voor het
goede doel.

Veel kinderen willen tegenwoordig in de voetsporen treden van bekende vloggers als
Enzo Knol en Meisje Djamila. Zo ook Tibo in dit deel van de Geheim-serie. Het blijkt
echter moeilijker dan gedacht.
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Boekentips voor groep 7
De vader van Mats is supergoed in het maken van auto’s. Samen met zijn oom
Windolf heeft hij een spectaculair nieuw model ontworpen. Maar nu is zijn oom er
met de winst vandoor en zit Mats’ vader in de gevangenis.

Terwijl Tak in spanning afwacht tot de eerste man een voet op de maan zet, landt er
een nieuwe jongen in zijn klas: Thomas Tucker. Een stoere jongen met grote praatjes
die besluit Taks nieuwe beste vriend te worden.

Boekentips voor groep 8

Vloggen lijkt Olivia helemaal het einde! En dat niet alleen, ze denkt er bakken vol
met geld mee te gaan verdienen om een reisje naar New York van te kunnen betalen.
Olivia bedenkt goede scripts, maar wil zelf liever niet op beeld

Profvoetballer worden in het Nederlands elftal, wereldkampioen worden op het
hockeyveld of een gouden zwemmedaille winnen op de Olympische Spelen. Veel
kinderen dromen ervan.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) uit gezinnen
met weinig geld de mogelijkheid om lid te worden van een
(sport)vereniging of culturele organisatie/vereniging. Het fonds
betaalt de contributie/het lesgeld. Daarnaast delen ze in bepaalde
gevallen waardebonnen uit voor de aanschaf van materialen en/of
kleding. Voor sport is er een maximaal bedrag van €225,- per kind
per jaar beschikbaar. Voor cultuur geldt een maximale bijdrage
van €425,- per kind per jaar.
U kunt bij Beweegcoach Kim ten Klooster-Dijkstra van gemeente Westerveld of zij een
aanvraag voor u kan doen. Neem contact op via
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521.

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

