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Nieuws
Typdiploma
Super trots zijn Kato Smits,
uit groep 7a, Tess
Wittekoek, Anne Veldhuis,
Feline de Neef en Zara Mooij uit groep 7b.
Zij hebben het typediploma gehaald. SUPER
gedaan en GEFELICITEERD!

Agenda
28 jan.

Hunebedcentrum ‘ontdek de
Prehistorie’. Groep 6

31 jan

Drents Museum ‘Mysterie in het
veen’. Groep 7

2 feb.
Verjaardag van juf Ellen Jansen
3 feb.
Verjaardag van juf Sonja

Volgende Oudpapieractie
15 februari

5 feb.
Verjaardag van Allard Wiechers
9 feb.
Verjaardag van juf Jeanet
15 feb.
Studiemiddag
Leerlingen ‘s middags vrij
19 feb. t/m
27 feb.

Voorjaarsvakantie

En dan is het alweer eind januari. De eerste 3 schoolweken zitten erop. Waar het voor de een voelt
als een puzzel om alles rond te krijgen, is de ander blij met alle beetjes die weer ‘meer’ kunnen.
Zo zijn wij heel blij dat de groepen 6, 7 en 8 komende weken weer op culturele uitjes kunnen. En
niet alleen de kinderen kijken daarnaar uit, kijk maar eens goed naar de gezichten van de
leerkrachten als ze de bus in stappen
.
En dat is iets wat u kunt zien, omdat het buiten de schoolmuren plaatsvindt. De leerkrachten
proberen u via Klasbord zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er binnen onze
schoolmuren gebeurt. Maar wij begrijpen ook dat het zien van een foto of het lezen van een
berichtje een totaal andere ervaring is dan dat u hier op school kunt proeven, horen en zien. Toch
hopen we u zo mee te kunnen nemen in het dagelijks leven op de Storkschool. Er wordt gelachen,
geleerd, gespeeld, samengewerkt, gecreëerd, wij zijn er trots op!
Voor nu sluiten wij de maand januari af en kijken uit naar februari.
Namens het team van de Storkschool,
Arja van Wijngaarden- Grit

Leen een boek op school
Zoals u allemaal waarschijnlijk wel weet, is de bibliotheek in
Dwingeloo momenteel gesloten en wordt er een nieuwe locatie
gezocht. Nu hebben wij contact gehad met de educatiemedewerker
van onze schoolbieb over de mogelijkheid om boeken te gaan lenen
op school. En dit kan! Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen
tijdens het leenmoment met de klas ook een boek uit kunnen zoeken
voor thuis. Om dit mogelijk te maken zullen we eerst het systeem
moeten updaten en alle fouten eruit halen. Dit gaat nog voor de
voorjaarsvakantie gebeuren. We wensen de kinderen alvast veel
leesplezier voor thuis toe!
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Cito leerlingvolgsysteem
Eind januari/begin februari worden de CITO toetsen in de groepen 3 t/m 8 weer afgenomen. Wij
willen niet te veel nadruk leggen op het toetsen, om zo onnodige spanning te voorkomen. Het
ouderportaal van ParnasSys wordt tijdens de toetsen tijdelijk dichtgezet, zodat de leerkrachten de
toetsgegevens kunnen bijwerken. De resultaten van de CITO toetsen vindt u terug op het rapport
van uw kind(eren) en dan zal ook het ouderportal van ParnasSys weer opengesteld zijn. De
oudergesprekken staan gepland na de voorjaarsvakantie. Informatie hierover wordt gedeeld door
de leerkracht.

Dyslexiebegeleiding
Voor bijna alle leerlingen met dyslexiebegeleiding maken wij gebruik van het aanbod van de
IJsselgroep. Zij maken dan weer gebruik van een ruimte op school, onder schooltijd, zodat er niet
door de kinderen gereisd hoeft te worden. Wilt u eraan denken uw kind af te melden bij de
dyslexiebehandelaar als dat nodig is? Er ontstaat hierover nog wel eens verwarring, zowel bij de
leerkrachten als bij ouders. Alvast bedankt!

Project Drentse Kinderjury
Welk nieuw verschenen boek vinden de kinderen in
Drenthe het mooist? Dat wordt bepaald door de Drentse
Kinderjury, een provinciebrede juryactiviteit voor
groep 8. Van februari tot half mei lezen de kinderen
tien boeken, geven ze een beoordeling en stemmen
voor het mooiste boek.

Jeugdfonds sport & cultuur
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige
kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als
ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een
van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het
jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele
attributen voor uw kind. Hiervoor is voor sport een bedrag van
maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur wordt
op jaarbasis maximaal €425,- vergoedt. U kunt dit bedrag
aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra,
beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen.
U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’
Ook dit jaar organiseren we, ondanks de Corona-perikelen, in Westerveld weer een kookwedstrijd
voor alle kinderen, onder de naam ‘Kindermenu 2.0’! Wil jij meedoen? Alle kinderen van vier tot
twaalf jaar uit de gemeente Westerveld kunnen hun gezonde recept tot en met 10 maart 2022
insturen. Stuur jouw recept per e-mail op naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl , of per
post naar: Postbus 50, 7970 AB Havelte.
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Wist u dat?
U bij ons lege batterijen en plastic doppen kunt inleveren?

En dat die jas, muts, schoolbeker, broodtrommel, slof, sok, etc. die u al een poosje kwijt bent, wel
eens in deze grote bak kan liggen?

Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)
- Kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’

