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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 

 
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.  
 

Instroomgroep: Mieke van Veenen 

                          Wouter Onvlee 

                          Anna Smit 

                          

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een leerzame en een plezierige schooltijd 

toe!  

 

14 feb. 

 

 

15 feb. 

 

 

15 feb. 

 

18 feb. 

 

19 feb. t/m 

27 feb.  

Planning oudergesprekken wordt 

gedeeld door leerkracht 

 

Studiemiddag  

Leerlingen ‘s middags  vrij 

 

Oud papier actie 

 

Rapport mee 

 

Voorjaarsvakantie 
 

 

 

Volgende Oudpapieractie 

       Woensdag 23 maart 

 

Een korte nieuwsbrief deze keer, want onze aandacht vliegt momenteel alle kanten op. Het zal bij 

u niet heel anders zijn. De afgelopen twee weken zijn in alle opzichten, voor iedereen heel 

hectisch geweest. Veel ziekmeldingen, veel mail, nieuwe gezichten voor de groep, collega’s die 

meer zijn gaan werken, het ene kind naar school, de andere weer thuis, een internetstoring (die 

eindelijk is opgelost!!!) etc.  

En toch kijken wij met succes terug op de afgelopen twee weken. Met inmiddels 11 collega’s die 

in quarantaine zitten of hebben gezeten, hebben wij bijna altijd de groepen op school les kunnen 

geven. 

 

De komende week staat in het teken van zoveel mogelijk afronden van deze hectische weken en 

uitkijken naar een fijn voorjaar, met als aftrap de voorjaarsvakantie. Ik hoop dat u minder van mij 

gaat horen, of vooral met positief nieuws.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Storkschool 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

 

Klopt uw telefoonnummer?    
Kunnen wij u bereiken in geval van nood? Hebben wij op school het juiste nummer of een 

noodnummer? Het komt nog weleens voor dat een telefoonnummer niet klopt. U kunt dit 

controleren via het ouderportaal. Graag zsm doorgeven aan school.   

Wijzigingen kunt u mailen aan: a.wonder@talentwesterveld.nl  

 

Parkeren    
We vragen uw aandacht voor het parkeren van uw auto bij het halen en brengen van de kinderen. 

Momenteel staan er redelijk wat auto’s in de berm geparkeerd op de route naar school. Dit zorgt 

voor gevaarlijke situaties. We willen u verzoeken gebruik te maken van de parkeerplekken op de 

parkeerplaats (ook niet in het gras) of de Kiss & Ride bij het uit laten stappen van oudere 

kinderen. 
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Mysterie in het veen 
Onlangs bracht groep 7a en 7b een bezoek aan het Drents Museum in het kader van het project 

Culturele Mobiliteit. 

  
 

            

 

 
 

 

 

Oud Papier Actie    
Op dinsdag 15 februari 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 15 februari  
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 
 

Zwemlessen 
Vanuit het bestuur van het Beleefpark zijn we aan het inventariseren of er nog belangstelling is 

voor diploma - zwemmen in de periode mei tot september. Bij voldoende animo wordt diploma A 

-, diploma B -, diploma C - zwemmen en zwemvaardigheid 1, 2 en 3 aangeboden. 
 

Heb je belangstelling? Laat ons dit dan zsm weten! Graag voor 15 februari. 

Opgeven voor zwemlessen kan via de mail info@beleefparkdwingeloo.nl. 

 

Prikbord   

(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)   

 

- Kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’  
 

- 26 februari KENNISMAKINGSLES SPECIAAL VOOR DE JEUGD! GOLFBAAN 

MARTENSPLEK  

  12.00 tot 13.30 uur Haarweg 22 Tiendeveen Gratis receptie@martensplek.nl  
https://youtu.be/Up4QGl0LZi0 
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