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Nieuws Agenda 

Meet & Greet 
Maandagavond 1 november van 19.30-20.30u 

is de Meet & Greet. We hebben elkaar bijna 1,5 

jaar weinig gesproken of gezien. Komt u 

gezellig een kopje thee of koffie drinken? We 

zien en spreken u graag! 

 
Ouderraad inloopavond 
Dinsdagavond 2 november van 19.30 tot tot 

20.00 uur kunt u binnenlopen op school en 

vragen stellen over het gevolgde beleid van de 

ouderraad wat betreft schooljaar 2020-2021.    
 

Volgende 

Oudpapieractie 
                Dinsdag 2 november 

 

1 nov. 

 

2 nov. 

 

 

4 nov. 

 

 

5 nov. 

 
 

Week van 22 

nov. 

 

Meet & Greet 

 

Inloopmoment OR 

voor ouders en verzorgers 

 

Cultuureducatie 

bezoek Miramar groep 3,4,5 
 

Cultuureducatie 

bezoek Miramar groep 5 

 

Oudergesprekken 

 

 

We zijn er weer! 
De herfstvakantie heeft dit jaar goed zijn naam eer aangedaan. Wat een omslag vorige week in het 

weer! En wat kleuren alle bomen prachtig. De vliegenzwammen worden volop gespot, ja het is 

herfst. We hopen dat u allemaal heeft kunnen genieten van een fijne week.  
 

Nieuwe directeur  
In het kader van de werving- en selectieprocedure voor een nieuw directeur zijn afgelopen 

maandag 25 oktober gesprekken gevoerd met 4 kandidaten. 

De BenoemingsAdviescCommissie, waarin de MR van de school zitting had, heeft Arja van 

Wijngaarden-Grit voorgedragen om benoemd te worden. 

De voorzitter van het College van Bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd. 

Arja is op dit moment onze Intern Begeleider. Dat betekent dat er een nieuwe Intern Begeleider 

geworven gaat worden. 

De benoeming van Arja als directeur gaat in per 01-01-2022 a.s. 

Als team en MR zijn we erg blij dat Arja onze directeur wordt en feliciteren haar bij deze van 

harte. 

 

Kijkochtenden  
Afgelopen week waren de kijkochtenden. Wat ontzettend fijn om u allemaal weer in school te 

zien. Het is voor ons allemaal ook weer wennen, maar dat pakken we met elkaar op. Wij hebben 

deze week als heel prettig ervaren en zullen de werkwijze, alle ochtenden in plaats van 1 ochtend, 

nog met u evalueren.  
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Decoteam  
Het Decoteam is in school weer erg creatief bezig geweest met het thema “herfst”. Met dank aan 

de creatieve mensen van het Decoteam!  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP decoteam  
De sfeervolle inrichting die u vaak ziet in de grote hal en andere ruimten van ons gebouw, wordt 

door een enthousiaste werkgroep met creatieve ouders verzorgd. Deze werkgroep is behoorlijk 

uitgedund. Hebt u zin om mee te denken en helpen bij het inrichten van het gebouw? Als 

seizoenen wisselen of speciale thema’s of feesten zich aandienen, zijn we benieuwd naar uw 

verrassende ideeën.  

Wil je ons Decoteam komen versterken?  

Wij kunnen helpende handen goed gebruiken!  

Graag doorgeven aan juf Dinie: d.pereboom@talentwesterveld.nl  

 

Contactdagen  
In de week van 22 november (week 47) staan 10-minutengesprekken gepland. U kunt zich ditmaal 

via Klasbord intekenen voor het gesprek. Komende week zullen de leerkrachten de momenten 

voor u openstellen. We hebben tot de kerstvakantie de mogelijkheid om de upgrade van Klasbord 

uit te proberen. Graag willen wij met u na deze gespreksronde evalueren of deze werkwijze, met 

deze app, prettig is. Er zijn ook nog meer functionaliteiten die we kunnen inzetten deze periode. 

Daarover later meer. 

 

Oproep voor Bibliotheekhulp  
We kunnen nog een paar ‘extra handen’ gebruiken voor de BIEB op school. We zoeken ouders die 

mee willen helpen, voor de maandag- en donderdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur. Dit hoeft niet 

elke week! U kunt u opgeven door een mail te sturen naar: a.bethlehem@talentwesterveld.nl  
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Bericht van de OR 
Beste ouders/verzorgers, 
Op dinsdagavond 2 november vindt het jaarlijkse 'inloopmoment' voor ouders plaats tijdens de 

vergadering van de ouderraad.  

Heeft u vragen over het gevoerde beleid van de ouderraad wat betreft schooljaar 2020-2021, dan 

kunt u die op dat moment aan ons stellen. 

Het inloopmoment duurt van 19.30 tot 20.00, en vindt plaats op school in de hal.  

 

Namens de ouderraad, 

Kristien Amkreutz 

secretaris 

 

KiVa-nieuws 
Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. In elke maand 

staat een thema centraal waaraan de kinderen werken. 

 

De thema’s in de onderbouw zijn:   

1. Wie zijn wij?  

2. Gevoelens  

3. Wat is een fijne groep?  

4. Iedereen is uniek!  

5. Plagen, ruzie of pesten?  

6. Rollen in de groep  

7. Samen zijn wij een fijne groep  

8. We helpen elkaar! 

 

De thema’s in de bovenbouw zijn:  

1. Iedereen verdient respect  

2. In de groep  

3. Wat is communicatie? 

 4. Plagen, ruzie of pesten?  

5. Verborgen vormen van pesten en 

cyberpesten 6. Rollen in de groep  

7. Samen zijn wij een fijne groep  

8. We helpen elkaar  

9. Wat kan ik doen?  

10. KiVa - we doen het samen! 

De komende maand werken we aan thema 3. 

 

Intocht Sinterklaas  
Nadat op 13 november de landelijke intocht heeft plaats gevonden, komt Sinterklaas met zijn 

pieten een week later op zaterdag 20 november aan in Dwingeloo. Vanaf 13.30u zal het 

programma starten vanaf het voormalige gemeentehuis op de Brink waar de Sint en zijn gevolg 

feestelijk binnen gehaald worden. Na een korte optocht door het dorp welke zal eindigen bij Over 

Entinghe, zal hier tot 16.00u een leuk middagprogramma voor kinderen gegeven worden, voor 

ouders/verzorgers zal de mogelijkheid geboden worden om in een andere ruimte van het dorpshuis 

wat te drinken. Vanaf zondag 14 november zal er in de muziekkoepel op de brink een grote 

brievenbus komen te staan. Alle kinderen uit Dwingeloo en omgeving mogen hier hun boodschap, 

vraag, tekening of wens indoen, die dan aan Sinterklaas overhandig zullen worden. Tijdens het 

middagprogramma in het dorpshuis zullen een aantal inzendingen aan bod komen. Sinterklaas een 

mailtje sturen kan ook, dit kan al vanaf heden door te mailen naar 

sinterklaasdwingeloo@hotmail.com. Houdt daarnaast de social media kanalen van SDA 

Dwingeloo in de gaten voor het laatste nieuws omtrent Sinterklaas in Dwingeloo. 
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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  

 

-Poppentheater ‘KROKODIL’ op zondag 31 oktober in Over Entinghe 

 

 


