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Nieuws Agenda 

       
Nieuwe leerlingen  

 

 

 

We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school. 
 

Groep 1/2a: Guusje Smeenge, Rens Zantinge 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een leerzame en een plezierige schooltijd 

toe! 

 

Luizenpluis 

Dinsdag 27 oktober vindt de luizencontrole 

plaats. Wilt u erop toezien dat uw kind die dag 

geen gel, vlechten of een paardenstaart in het 

haar heeft. 

 

Fijne herfstvakantie gewenst! 

 

 

23 okt.  

 

18 t/m 24 okt. 

 

 

26 okt. 

 

 

 

26-29 okt. 

 

Verjaardag juf Gea 

 

Herfstvakantie  

 

 

Voorstelling ‘de wraak van de 

Klimaatpiraat’ 

groep 6,7 en 8 

 

Inloopweek, iedere ochtend 

van 8.20- 8.45u 
 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
    Dinsdag 2 november 

 

Twee keer knipperen met je ogen en de eerste periode zit er alweer op. Wat zijn de afgelopen 

weken snel gegaan. Misschien had u, net als ons, nog de stille hoop op de Indian Summer, maar 

die gaat er niet meer komen. De bomen kleuren prachtig momenteel en de eerste blaadjes vallen 

alweer. Jawel, de herfst is begonnen. We wensen u een heerlijke vakantie toe! 
 

Gegevens Parnassys 
We krijgen steeds vaker bericht dat nieuwsbrieven, berichten etc. niet goed overkomen. Nu blijkt 

het vaak dat wij nog beschikken over oude gegevens van u (telefoonnummers en e-mailadressen). 

Zou u in de ouderapp uw gegevens willen controleren en als dat nodig is willen aanpassen? Dan 

zijn wij weer up-to-date.  

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld bij Klasbord, dan is dat ook nog een mogelijkheid. 

 

Studiedagen 
De studiedag van 25 oktober gaat niet door. Deze is verplaatst naar afgelopen maandag. De 

activiteiten en het vakantierooster op de website zijn bijgewerkt met de juiste data: 
https://storkschool.talentwesterveld.nl/kalender/jaarkalender/ 

https://storkschool.talentwesterveld.nl/kalender/jaarkalender/
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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.  
 

 

Voorleeswedstrijd voor ‘De Nationale Voorleeswedstrijd’  

       Woensdagmiddag was de spannende schoolfinale van de voorleeswedstrijd. De jury moest 

beslissen wie de schoolkampioen zou worden. Gerko, Lizz en Kato hebben het niet 

makkelijk gemaakt. Alledrie lazen ze prachtig voor uit leuke boeken. 

Tóch is er een prima winnaar gekozen: 

Lizz uit groep 7b zal namens de Storkschool in het voorjaar mee gaan doen aan de 

voorleeswedstrijd van de gemeente Westerveld. 

Gefeliciteerd Lizz!          
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Kiss & Ride 
Wilt u als u toch met uw kind meeloopt naar binnen de auto op de grote parkeerplaats parkeren? 

Dan kunnen we de Kiss & Ride gebruiken waarvoor hij is bedoeld. 

 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen is momenteel weer overvol. Zou in de week na de 

herfstvakantie (25- 29 oktober) willen kijken of er spullen van uw zoon/ dochter bij zitten? Daarna 

gaan we de bak weer legen. Alvast bedankt! 

 

Op bezoek bij de boer! 
Groep 7 is vandaag naar de boerderij van de familie Benning geweest. De hele groep werkt al 

weken aan het project energie en bij Fien thuis zijn ze al heel ver met energie halen uit biomassa. 

Fien heeft alles zelf voorbereid en ons veel kunnen vertellen. We hebben ook een rondleiding door 

de stal gehad. 

Daarna hebben we in de stal genoten van een heerlijke lunch van Hollandse bodem. Het brood en 

het vlees voor deze lunch is gesponsord door de plaatselijke slager en bakker. Kortom, een mooie 

afsluiting van het project. 
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Museumbezoek Miramar 
De groepen 1/2a, 1/2b en 3 zijn vandaag op bezoek geweest bij Miramar. Daar hebben zij 

spelenderwijs geleerd over de plastic soep. Het eerste uitje onder begeleiding van de ouders was 

een feestje! Bedankt ouders, voor het rijden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

NME project paddenstoelen 
De afgelopen weken hebben alle kinderen van onze school hard gewerkt aan het project 

paddenstoelen. Misschien hebt u uw kind er al over horen vertellen? Weet u bijvoorbeeld wat een 

aardappelbovist is? En hebt u onze beroemde vliegenzwam al gevonden in het bos? Wellicht een 

leuke wandeling waard deze vakantie. Er is genoeg te zien en te vertellen! 
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Afsluiting kinderboekenweek 
De afgelopen 10 dagen hebben wij enorm genoten van het thema van de kinderboekenweek van 

dit jaar: Worden wat je wilt. In alle groepen zijn de vele beroepen die er zijn aan bod gekomen. 

We hebben ouders mogen ontvangen in de klassen die iets over hun beroep verteld hebben, er zijn 

uitstapjes gemaakt en speurtochten geweest. Morgen sluiten we de kinderboekenweek af met een 

heuse beroepenjacht! Want tja… een vos is geen beroep toch?  

 

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  

 

 


