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Nieuws

Streetwise
Verzoek om op vrijdag 17 december geen
auto's op de parkeerplaats te zetten.

Agenda
14 dec.

Oud papieractie

21 dec.

Verjaardag juf Joke

24 dec.

Kerstviering

24 dec.

Leerlingen om 12.00 uur
vrij; start kerstvakantie!

25 dec.

Verjaardag juf Romy

28 dec.

Verjaardag juf Sandra

25 december t/m Kerstvakantie
9 januari 2022

Kerstviering

Het kerstdiner zoals eerder aangekondigd, kan niet doorgaan. In verband met de maatregelen is het
helaas niet mogelijk om een kerstdiner te organiseren. Daarom gaan we dit jaar een kerstontbijt
organiseren op vrijdag 24 december om 8:30 uur. Verdere informatie over de kerstviering volgt
via de mail.

Sinterklaasfeest
Hij komt, hij komt,
Die lieve goede sint…..Vrijdag 3 december kwam Sinterklaas met zijn pieten op school. Hij bracht
aan de kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek in de klas. De Sint werd verrast door prachtige
optredens van de kinderen. We willen de ouderraad en de Sint commissie bedanken voor alle
voorbereidingen. Het was weer een top-feest!

Streetwise
Op vrijdag 17 december heeft de hele school praktijklessen verkeer.
Daarvoor maken we gebruik van het speellokaal, de sporthal, de weg achter
de school en de parkeerplaats. Het verzoek is dan ook om deze dag geen
auto's op de parkeerplaats te zetten. Alleen aan de kant langs het weiland
zou dit wel kunnen. Dit is al voor schooltijd het geval. Daarnaast is het voor
de leerlingen van groep 7 en 8 belangrijk dat ze hun fiets bij zich hebben. We hopen op een
gezellige dag.
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Nieuws uit de MR.
De verkiezingen voor de MR zijn geweest. We zijn blij dat we kunnen melden dat er veel mensen
een stem hebben uitgebracht op de kandidaten van de MR. Nog mooier is dat het een nek aan nek
race was. We kunnen dus met een gerust hart zeggen dat alle kandidaten als geschikt worden
beschouwd. Uiteindelijk is er gekozen voor Ronald de Leeuw en Marlies van Eijsden. Van harte
welkom. Samen met Jet de Vries vormen zij de oudergeleding van de MR. Tineke Wijnands gaat
ons verlaten. De MR is zo weer compleet. In januari hopen we weer bij elkaar te kunnen komen.

Decoteam
Op school hangt weer een gezellige kerstsfeer, mede dankzij het ‘decoteam’. De sfeervolle
inrichting in de grote hal en andere ruimten van ons gebouw, wordt door een enthousiaste
werkgroep met ouders verzorgd. Deze werkgroep kan een helpende hand goed gebruiken. Hebt u
zin om mee te denken en te helpen? U kunt aangeven bij juf Dieni Pereboom, als u belangstelling
heeft d.pereboom@talentwesterveld.nl.

Nieuwe IB-er
Vorige week maandag zijn de sollicitatiegesprekken voor de nieuwe interne begeleider geweest.
We kunnen u met blijdschap melden dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden! Esther
Schonewille is een ervaren IB-er en zal ons team per 1 januari 2022 komen versterken. In de
volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Evaluatie Klasbord
De afgelopen periode hebben wij gebruik kunnen maken van een uitgebreidere versie van
Klasbord. Om dit te kunnen voortzetten, willen wij met u evalueren hoe u de uitgebreidere versie
hebt ervaren. Ook zullen wij dit binnen het team evalueren. Uw zoon en/of dochter krijgt een
evaluatiestrookje mee begin volgende week. Zou u deze uiterlijk vrijdag 17 december a.s. weer
willen inleveren bij school?

Oud Papier Actie
Op dinsdag 14 december 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 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 0644732793 of Allard Wiechers 06-50966473
Dinsdag 14 december
Fam. van der Meiden, Fam. Mekers, Fam. de Mik, Fam. Moes, Fam. Mooij,
Fam. van Muijen, Fam. van Mulligen, Fam. van Nes, Fam. Niemarkt
Reserve: Fam. Nieuwenhuis en Fam. Nijland
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Gratis les survival in de kerstvakantie bij Roots In Nature
Aankomende kerstvakantie kun je gratis komen survivallen bij Roots In
Nature. Er zijn twee lessen op twee verschillende locaties waar je kunt
komen vuur maken, survival hutten bouwen en koken op vuur. Beide lessen
zijn op maandag 27 december, in Uffelte en in Diever. Heb je zin om hier
aan mee te doen, laat je ouders dan even contact opnemen via
info@rootsinnature.nl of kijk op de website www.rootsinnature.nl
Hopelijk tot dan! Groet, Evan

Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)
- cursus Schilder en tekenlescursus kinderen 6 t/m 8 jaar start 10 januari 2022
op maandag van 14.30 tot 15.30 uur 10 lessen / Overentinghe / Dwingeloo

