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Nieuws
Nieuwe leerlingen

We verwelkomen de volgende nieuwe
leerling bij ons op school.
Groep 1/2b: Suzanne Buiter
Van harte welkom op onze school. We wensen
je een leerzame en een plezierige schooltijd
toe!

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 14 december
EU-Schoolfruit
We zijn gestart met
eten van het heerlijke
schoolfruit en groente!

Agenda
3 dec.

Sinterklaasviering

10 dec.

Verjaardag juf Simone

14 dec.

Oudpapier actie

21 dec.

Verjaardag juf Joke

22 dec.

Kerstviering

24 dec.

Leerlingen om 12.00 uur
vrij; start kerstvakantie!

25 dec

Juf Romy jarig

25 december t/m Kerstvakantie
9 januari 2022

Coronaperikelen
Helaas hebben wij deze derde golf ook te maken met corona op de Storkschool. Tot een aantal
weken geleden hebben we het aardig buiten de deur weten te houden, maar nu zijn wij ook aan de
beurt. Dit betekent dat het team iedere dag te maken heeft met keuzes die acuut gemaakt moeten
worden en gevolgen hebben. En dat gaat niet altijd vlekkeloos. We vragen daarvoor uw begrip.
Bij de eerste besmettingen hebben wij alle ouders van de school ingelicht, om u te laten weten: het
speelt ook bij ons. De GGD is twee weken geleden gestopt met het doen van
broncontactonderzoek en dat maakt het voor ons niet minder ingewikkeld. Waar u vanuit een
thuisbesmetting adviezen krijgt wie wel, wanneer en hoe lang in quarantaine moeten, ligt dat voor
ons ingewikkelder. Het is iedere situatie weer opnieuw opties afwegen en kijken wat mogelijk is.
We doen ons uiterste best om dit soepel te laten verlopen.
De afgelopen periode is groep 8 in quarantaine geweest, omdat daar 3 besmettingen waren. Er zijn
ook leerkrachten in quarantaine, besmet met corona of in contact geweest met iemand die besmet
is. Omdat ieder bericht wat u momenteel leest raakvlak heeft met dit onderwerp, hebben wij
besloten alleen de groep ouders te informeren van de groep die het treft.
Er is niet altijd inval beschikbaar en dan moet er een groep naar huis. We bieden noodopvang aan
voor de kinderen waarvoor dat echt nodig is en zullen verder per keer afwegen hoe we het
onderwijs vorm geven. Het betekent in ieder geval dat de komende weken de leerkrachten weer
noodpakketten klaarleggen voor het geval dat.. Ook worden de online leeromgevingen weer
ingericht, zodat er overgestapt kan worden naar online onderwijs. In een aantal groepen verloopt
dit al goed, omdat de groepen deels online zijn blijven werken. We zullen u altijd informeren wat
de maatregelen betekenen voor de groep van uw kind(eren).
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Nieuwe maatregelen corona
Het nieuwe protocol voor het basisonderwijs wordt momenteel afgerond. Het OMT advies is door
de directeuren van de stichting doorgenomen en dat leidt tot het volgende beleid vanaf maandag
29 november:
- Ouders, verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan.
- Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
- Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten tot een negatieve
testuitslag van de GGD is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het
snottebellenbeleid vallen, zie de beslisboom.
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.
Mochten er nog aanpassingen komen vanuit de overheid, dan zullen wij u hierover berichten.
Plusklas
De plusklas kan tot onze spijt in huidige vorm momenteel niet plaatsvinden. Vorig jaar hebben we
gemerkt dat het onderwijs op afstand voor de plusklas lastig te organiseren is geweest. Juf José
bereidt zich deze week voor om vanaf volgende week, maandag 29 september, fysiek les te
kunnen geven op de verschillende scholen. Zij maakt hiervoor nog een rooster en neemt contact
op met de scholen. U wordt via de leerkracht van uw kind geïnformeerd over de dag en het
verdere verloop van de plusklas.

Decoteam
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan!
Wat is de hal en school weer prachtig ingericht in sinterklaassfeer. Met dank aan het Decoteam!

Programma Sinterklaasfeest
Vol verwachting klopt ons hart, want we hopen dat Sint en Piet op vrijdag
3 december een bezoek aan onze school zullen brengen. Weliswaar met
een aangepast programma. De kinderen gaan die ochtend eerst allemaal
naar hun klas. We zullen Sint niet ontvangen op het schoolplein. In de
groepen 1 t/m 4 komen Sint en Pieten op bezoek gedurende de ochtend en
middag. De groepen 5 t/m 8 vieren de leerlingen hun surprise
Sinterklaasfeest.
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Zolder bij de kleuters
“Rommel de bommel, wat een gerommel, hoor ik me daar op de zolder”……… Het leerplein op
zolder bij de kleuters is weer beschikbaar! Hier mogen de kleuters naar hartenlust spelen en de
stoomboot van Sinterklaas en Pieten verven.

Thema voeding
Groep 5a en 5b zijn in de klas bezig met het thema voeding. We doen allerlei activiteiten rondom
dit thema, zo hebben we het project opgestart met een ontbijt op school, hebben we met stokjes
gegeten en verschillende proefjes gedaan.

Nieuwe intern begeleider:
De procedure voor het vinden van een nieuwe intern begeleider is gestart. Komende week zullen
de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. We hopen u spoedig daarna te kunnen berichten wie ons
team zal komen versterken.

Even voorstellen
Per 15 november j.l. is in de groepen 1/2 Baukje Mulder gestart als nieuwe collega. Zij zal
tot 1 februari ondersteunen op de dinsdag, woensdag en donderdag. Daarna zal zij voor 3 dagen de
instroomgroep draaien. De overige 2 dagen zal Ellen van der Schee dit doen. Hieronder stelt
Baukje zich aan u voor.
Dag allemaal, mijn naam is Baukje Mulder. Ik woon sinds januari 2021 met
mijn gezin (man Keimpe, en drie “grote” kinderen: Jojanneke, Hanne en
Jolmer) in Wapse. Daarvoor woonden we in Leeuwarden en stond ik voor
groep 1-2 in Grou. Toen we naar Wapse verhuisden heb ik mijn vaste baan in Grou opgezegd en
zijn we aan het klussen geslagen op onze nieuwe, oude boerderij.
In mijn vrije tijd ben ik lekker bezig in de tuin, ga ik wandelen met de hond, kook of bak ik iets
lekkers, lees een boek of trek eropuit met mijn gezin. Daarnaast wilde ik ook wel weer graag voor
de klas staan en via Stichting Talent kwam ik in aanraking met de Storkschool. De eerste
contacten met de school waren meteen al erg prettig. Ik kijk dan ook uit naar deze nieuwe
samenwerking met de kinderen, ouders en collega’s hier.
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Na de kerstvakantie komt Elsemieke van Gemeren bij ons werken als onderwijsassistent. Zij
stelt zich hieronder aan u voor:
Hallo, ik ben Elsemieke van Gemeren en woon sinds bijna 2 jaar in
Vledder met mijn man Marcel en onze zoon Daan van 9 jaar. Vorig jaar
ben ik gestart ik met de verkorte PABO aan de Hanze Hogeschool in
Groningen.
In het kader van deze opleiding zal ik de rest van dit schooljaar in de
groepen 1/2 op dinsdag stagelopen. Daarnaast zal ik op de maandag en vrijdagochtend werkzaam
zijn als onderwijsassistent bij de groepen 1/2. Ik hoop dat ik er samen met de juffen en de
leerlingen van de groepen 1/2 een leuke en leerzame tijd van te maken.
Ik heb jarenlang gewerkt in de kinderopvang waarvan 7 jaar op een BSO. De kinderen iets
meegegeven waar ze later wat aan hebben en nieuwe dingen laten ontdekken is iets wat ik heel
belangrijk vind. Ik hoop nu een volgende stap te maken en weer met veel plezier met kinderen te
gaan werken. Ik heb er heel veel zin in!
Groetjes Elsemieke

Nieuws uit de MR
Denkt u aan de MR verkiezingen. U kunt uw stemformulier ook aan uw kind meegeven.
Dit kan tot 1 december. We hopen dat veel mensen reageren, dan hebben we een goede
afspiegeling van wat de ouders willen.
Verkiezingen:
Eind oktober heeft u allemaal een uitnodiging gehad om u aan te melden voor de MR. Het is fijn
om te weten dat er 4 ouders zijn die de MR willen komen versterken. Er zullen dus verkiezingen
moeten komen. We hebben 2 nieuwe leden nodig. U heeft onlangs een mail hierover ontvangen.
Procedure:
Procedure:
* De stembus staat vanaf maandag 22 november op school in de hal .
* Iedere ouder mag één biljet invullen waarop twee kandidaten mogen worden aangekruist
* Stembiljetten zijn bij deze mail bijgevoegd (laatste blad van deze nieuwsbrief) en liggen bij de
stembus
* Op woensdag 1 december sluit om 15.00 uur de stembus
* Op donderdag 2 december worden de stemmen geteld en de kandidaten als eerste op de hoogte
gebracht.
* In de week daarop zullen ook alle ouders op de hoogte worden gesteld van de uitslag.

Waarom voorlezen belangrijk is (ook als uw kind al zelf leest)
Sinterklaas verhaaltjes voor alle leeftijden.
Niet alleen bestaan er verhalen over hem, maar ook over zijn pieten, zijn paard, de
boot of pakjes. In het leven van Sinterklaas gebeurt er altijd wel wat. Ook de pieten
zitten vol streken. Daarom is het leuk om voor en rond de sinterklaastijd
verhalen over hen te lezen, of voor te lezen.
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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.

Rooster OUD PAPIER 2022
Om alvast te noteren
Dinsdag 11-01-2022
Fam. Noorman, fam. Palma, fam. Pit, fam, Postma, fam. Puijk, fam Rashid, fam. Relleke, fam.
Rodenburg, fam. Rosink
Reserve: fam. Rutten, fam. Schans
Dinsdag 15-02-2022
Fam. Schieving, fam. Schipper, fam. Shaikat, fam. Sjabbens, fam. Slim, fam. van Sloten, fam.
Smeenk, fam. Smit (Jackie), fam. Smit (David)
Reserve: fam. Smit (Kian), fam. Smits
WOENSDAG 23-03-2022
Fam. Spijkers, fam. Starke, fam. v/d Straten, fam. Van Triest, fam. v/d Veen(Thijs), fam. V/d
Veen (Toby), fam. Veldhuis, fam. Veldhuizen (Noud), fam. Van Veldhuizen (Felineen)
Reserve fam. Venema, fam. Versluis
Dinsdag 19-04-2022
Fam. Vos (Stan), fam. Vos (Isa), fam. Vranken, fam de Wal (Martijn), fam. De Wal (Ilse), fam.
Wanningen, fam. Wiechers (Tijl), fam. Wijnands, fam. Van Wijngaarden
Reserve: fam. Willers, fam. Te Winkel
Dinsdag 31-05-2022
Fam. Wittekoek, fam. Wolters, fam. Wuffen, fam. Zanting, fam. Zantinge, fam. Van Zijl, fam.
Zijlstra, fam. Zoer, fam. Algra
Reserve: fam. Bakker, fam. Van Barneveld
Dinsdag 12-07-2022
Fam. Been, fam. Bel, fam. Benning, fam. Bergink, fam. Bijker, fam. Bijzet, fam. Bode, fam.
Boelen, fam. De Boer
Reserve: fam. Boerhof, fam. Bomgaard
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Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)
- cursus Schilder en tekenles kinderen 6 t/m 8 jaar start 10 januari 2022
op maandag van 14.30 tot 15.30 uur 10 lessen / Overentinghe / Dwingeloo
-poppentheater zondag 28 november voor kinderen van 3 tot 7 jaar en ouder

