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Nieuws
Welkom bij ons op school!

Agenda
25 dec.

Verjaardag juf Romy

28 dec.

Verjaardag juf Sandra

29 dec.

Verjaardag juf Esther

Simon van Huijstee (groep 7b)

Hoera! Typediploma

20 december t/m Kerstvakantie
Lotte Klaassen heeft haar typediploma behaald! 9 januari 2022
Super knap.
10 jan.
Op maandag 10 januari 2022
Volgende Oudpapieractie
hopen we de kinderen weer
Dinsdag 11 december
te mogen begroeten op
school!

Beste ouders/ verzorgers,
En zo moesten we wederom de week voor de kerstvakantie de school
sluiten. Ditmaal geen afstandsonderwijs, maar echt vakantie. De
afgelopen week hebben alle leerkrachten wel gewerkt en o.a. de
noodopvang verzorgd. Met twijfel op de gezichten te lezen, of dit nou wel
zo leuk is. Wij zijn onderwijzers en hebben het allerliefste de kinderen om
ons heen. We hopen dat u deze week heeft kunnen rondbreien en er ook
een beetje van heeft kunnen genieten. Een aantal van jullie zijn getroffen
door corona. We willen jullie een hart onder de riem steken en hopen dat
iedereen er snel weer bovenop is.
We hebben ook gehoord dat er gezinnen zijn die al extra op vakantie zijn
gegaan, ouders die elkaar helpen bij de opvang van de kinderen, super fijn. Dat maakt ons en jullie
sterk, samen kunnen we dit.
Ook de collega’s gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. We hopen u allen in goede
gezondheid te treffen in 2022. Op naar een mooi, fijn jaar, waarin we elkaar hopelijk meer kunnen
ontmoeten en niet weer een school te hoeven sluiten. Na de persconferentie van 3 januari weten
we hoe de start van 2022 zal zijn. We houden u op de hoogte.

Sluit je ogen en doe een wens. Alvast even wegdromen over wat
er in het nieuwe jaar gaat komen.
Nieuwe plek
Met de komst van Esther en het vertrek van Meintho betekent het dat ik mijn huidige functie en
kantoor ga verlaten. Vanaf 1 januari start ik als directeur van de Storkschool. Ik heb er onwijs veel
zin in en ben blij dat het gelukt is om een goede opvolger voor mij te vinden. Hoewel ik maar een
deurtje opschuif en voor de meesten van u inmiddels bekend ben, zal het toch voelen als een
nieuwe start. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen op een prachtige school. Voor mij een fantastisch
uitzicht! Ik hoop u, samen met het team, snel in het nieuwe jaar te kunnen ontmoeten.
Arja van Wijngaarden-Grit
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Even voorstellen
Hallo kinderen en ouders van de Storkschool,
Ik stel me in deze laatste nieuwsbrief van 2021 graag aan jullie voor. Na de kerstvakantie ga ik als
intern begeleider werken op de Storkschool. Ik vind het fijn wanneer jullie mijn gezicht al even
hebben gezien en iets over me weten.
Ik ben Esther Schonewille, 48 jaar en ik woon in Westerbork
samen met mijn man Joost.
Ik werk sinds 2004 in het onderwijs. Ik ben gestart in het
speciaal onderwijs als leerkracht, ambulant begeleider en intern
begeleider. Vanaf 2012 werk in het regulier onderwijs als
leerkracht en intern begeleider. Het werken in het onderwijs is
voor mij waardevol omdat ik graag bijdraag aan de
ontwikkeling van kinderen op het gebied van geluk en leren.
In mijn vrije tijd tennis ik, doe ik aan hardlopen, lees ik graag en
vind ik het leuk steden te bezoeken en andere mooie plekken in
Nederland en het buitenland te ontdekken.
Voor nu fijne feestdagen en tot ziens op school!
Esther Schonewille

Oud Papier Actie
Op dinsdag 11 januari 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 06- 44732793
of Allard Wiechers 06-50966473

Dinsdag 11 januari
Fam. Noorman, fam. Palma, fam. Pit, fam, Postma, fam. Puijk, fam Rashid, fam. Relleke, fam.
Rodenburg, fam. Rosink
Reserve: fam. Rutten, fam. Schans

Het team van de Storkschool wenst u
fijne
feestdagen
en een UITSTEKEND 2022!
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Samen Lezen’ in de kerstvakantie
De kerstvakantie is een fijn moment om samen lekker te lezen in boeken. Het is heerlijk om
(samen) op de bank te kruipen en te genieten van mooie verhalen. En het voordeel is: het is goed
voor de leesontwikkeling dat kinderen in de vakantie blijven lezen.
‘Samen Lezen’ in de kerstvakantie - IJsselgroep Educatieve Dienstverlening (ijsselgroep-ed.nl)
Vanaf
± 3-4

jaar

Vvab
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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
-Boekentips van de bibliotheek

