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Nieuws Agenda 

Typdiploma 
Lola ter Bork heeft haar 

typediploma gehaald. SUPER 
gedaan en GEFELICITEERD! 
 

 

Volgende Oudpapieractie 

15 februari 

 

24 jan. 

 

 

 

26 jan. 

 

27 jan. 

 

27 jan. t/m 

2 feb. 

 

Start cito toetsweken 

Verjaardag Arja v. Wijngaarden-

Grit 

 

Start Nationale voorleesdagen 

 

Gedichtendag 

 

Poëzieweek  

Een nieuw kalenderjaar:  
Daar zijn we dan, de eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Terwijl bijna iedereen 

heerlijk van zijn vakantie aan het genieten was, werd het in de tweede week nog even spannend of 

de scholen wel open zouden gaan deze week. Gelukkig kregen we goed nieuws! Wij, als team, 

zijn daar ontzettend blij mee. En ook aan de gezichten van de kinderen afgelopen maandag te zien, 

de kinderen ook. We hebben elkaar gemist. Er wordt gegrapt, gelachen, naar elkaar geluisterd, een 

ander wordt geholpen, wat fijn om weer samen te kunnen zijn.  

 

Een nieuw jaar, met ook een aantal nieuwe gezichten. Voor de vakantie hebben zij zich aan jullie 

voorgesteld. Deze week is ook meester Robin gestart. Hij zal 4 dagen per week de groepen 

overnemen, zodat de leerkrachten met kleine groepjes kinderen aan de slag kunnen. Daarnaast zal 

hij de eerste invalmogelijkheid zijn, mochten we die nodig hebben. In de volgende nieuwsbrief 

stelt hij zich aan u voor. 

 

Wij kijken terug op een fijne, mooie eerste week. De Nieuwjaarstoost en het Nieuwjaarsontbijt 

heeft ons allen (en onze buiken) goed gedaan. We zullen maar zeggen, het jaar is goed ingeluid! 

Aan de ouderraad en u als ouder een groot dank je 

wel. Met jullie hulp was het allemaal weer heel 

goed geregeld. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van de storkschool 

 

Arja van Wijngaarden-Grit    

 

 

 

Nieuwjaarstoast -en ontbijt: 
Afgelopen maandag zijn we het nieuwe jaar gezellig gestart met een Nieuwjaars toast. Van de OR 

hadden wij een glaasje drinken met een slagroomsoesje gekregen, het was erg lekker. 

Woensdag hebben we een nieuwjaarsontbijt gehad. Alle kinderen (of de vaders en moeders      ?) 

hadden goed hun best gedaan om allerlei lekkere dingen te verzorgen voor het ontbijt. Met deze 

twee activiteiten gaan we weer gezellig het nieuwe jaar in. De foto’s kunt u op Klasbord vinden. 
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Plastic soep project:  

Binnen de gemeente Westerveld wordt op de basisschool het Kunst- en 

Cultuur Traject “Plastic Soep” aangeboden. Binnen het gehele project is 

er aandacht voor de wereldwijde vervuiling van zeeën en oceanen. De 

leerlingen ervaren de dramatische gevolgen van plastic afval voor mens, 

dier en milieu.  

https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-

probleem/plasticsoep/ 
 

De workshops ‘Onderwaterwereld’ gegeven door Jacomijn 

Schellevis werd enthousiast ontvangen. De kinderen waren 

er intensief mee bezig. Bij de boom in de hal is een expositie 

opgesteld van alle werkstukken.   

 

 

 

 

 

  

 

 Nationale Voorleesdagen: 
Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we de Nationale Voorleesdagen. De 

doelstelling van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen. (Voor)lezen kent veel voordelen, waaronder het positieve effect op 

woordenschat, spelling en taalbegrip 

 

Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is 

uitgekozen tot prentenboek van het jaar. Een hilarisch 

en herkenbaar voorleesboek met veel mogelijkheden voor bijpassende 

activiteiten.  

 

 

Roots In Nature 2022: 
• Maandag:     Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.  

• Woensdag:    Uffelte 15.15 uur tot en met 16.45 uur. 

• Donderdag:   Geeuwenbrug 15.30 uur tot en met 17.00 uur. 

• Vrijdag:         Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur. 

  

Kosten proefles €7,50 (je mag drie keer op proef om je keuze te maken) 

Kosten per maand €42 (maandelijks opzegbaar) 

Voor meer informatie zie: www.rootsinnature.nl 

 

 

 

 

https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plasticsoep/
https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plasticsoep/
http://www.rootsinnature.nl/
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Maatregelen: 
Vrijdag is er de persconferentie en horen we meer, tot dusver blijven de maatregelen van voor de 

kerstvakantie staan.  

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom voorlezen zo’n goed idee is: 
Waarom het zo belangrijk is om uw kind regelmatig voor te lezen en zelf te laten lezen? 

Voorlezen maakt ieder mens leuker! Het is genieten voor uw kind, maar ook voor u. Of u nu voor 

het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een  prentenboek bekijkt, er worden 

herinneringen voor het leven gemaakt.  

 

• Lezen met jonge kinderen bevordert de ontwikkeling van het brein Kinderen kunnen makkelijker 

vaardigheden ontwikkelen op taalgebied maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Wie leest, leert 

de wereld!  
 

• Voorlezen geeft je kind een voorsprong. Het voorlezen geeft uw kind een goede start in het leven 

als het gaat om lees- en leervaardigheden.  
 

• Voorlezen verdiept de band tussen ouder en kind. Voorlezen is niet alleen leuk, het zorgt er ook 

voor dat de relatie met uw kind nog beter wordt.  
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• Zelfvertrouwen. Vroeg beginnen met voorlezen kan helpen om uw kind meer zelfvertrouwen te 

geven. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind op school nodig heeft. 
 

 • Voorlezen helpt bij het naar bed gaan. Structuur is belangrijk en het dagelijkse ritueel van 

voorlezen voor het slapengaan maakt die structuur duidelijk voor een kind.  
 

• Voorlezen stimuleert verbeeldingskracht. Door verhalen kunnen kinderen een beeld krijgen van 

een wereld die het nu nog niet kan zien. Op deze manier traint u kinderen in het gebruiken van 

verbeelding en inlevingsvermogen.  
 

• Taalinzicht Lezen en voorlezen helpen bij het ontwikkelen van taalkennis. Lezen heeft een 

bewezen positief effect op woordenschat, tekstbegrip spelling, begrijpend lezen en schrijven. 

  

• Jonge lezers lezen later ook meer. Door vroeg te beginnen met lezen 

vergroot u de kans dat uw kind ook op latere leeftijd meer leest.  
 

• Wees een rolmodel. Kinderen leren van hun ouders en kopiëren vaak 

hun gedrag. Wanneer u juist wel zelf leest, voorleest en het lezen 

stimuleert, zal uw kind ook veel sneller nu en op latere leeftijd zelf naar 

een boek grijpen  

 

 


