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Nieuws Agenda 

Typdiploma  
Super trots zijn  Rense 

Doorten uit groep 7A en 

Dieke Wiechers uit groep 7B. 

Zij hebben het typediploma gehaald. SUPER 

gedaan en GEFELICITEERD!  

 

 

 
We verwelkomen de volgende nieuwe 

leerlingen bij ons op school.  
 

Instroomgroep: Wouter Onvlee 

                          Anna Smit 

                          Anna Slim 

 

BIEB op school 
We kunnen een paar extra handen goed 

gebruiken bij het opfrissen van de bieb op 

school. Heeft u tijd en zin om een handje te 

komen helpen? Graag via de mail melden aan: 

a.bethlehem@talentwesterveld.nl 

  

8 maart 

 

 

8 maart 

 

 

 

8 maart 

 

9 maart 

 

 

16 maart 

 

16 maart 

 

17 maart 

 

 

24 maart 

 

Voorstelling ‘De Grijsaards’  

groep 6,7 en 8 

 

Lesbezoek 

biebeducatiemedewerker 

groep 1,2 3 en 4 

 

screening logopedie groep 2 

 

Proefkolonie, verhaal in de klas 

groep 6,7 en 8 

 

Voorleeswedstrijd gemeente 

 

Groep 8 schoolfoto 

 

Voorstelling ‘Ja Nee Olé’ 

groep 1 en 2 

 

Proefkolonie 

groep 6,7 en 8 

 

 

Volgende Oudpapieractie 

       Woensdag 23 maart 
 
Wat een heerlijke week is het. De zon schijnt volop, alle voorjaarsbloemen gaan bloeien, de lente 

komt eraan. We zijn deze week weer met frisse moed gestart. Hoewel de besmettingen in de 

vakantie nog wel een staartje kregen voor een aantal van ons en u, is het aantal coronagevallen nu 

minimaal. We zijn blij bijna iedereen weer te zien!  

 

Afgelopen week is een groot deel van u weer in school geweest voor de oudergesprekken. Hoe 

fijn dat dit weer live kon. En ook voorstellingen, uitjes, gastlessen gaan weer door. We zijn als 

team heel blij dat dit kan. Het is voor ons enorm genieten om de blijdschap op ieders gezicht te 

zien. En natuurlijk helpt die voorjaarszon daar ook bij! 

 

We hopen nu in rustiger vaarwater te komen en ons weer te kunnen focussen op dat wat wij willen 

doen: lesgeven! 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

 

Extra studiedag kleuters:  
In het kader van scholing voor het onderbouwteam is er een extra studiedag ingelast. Deze vindt 

plaats op vrijdag 1 april. Wilt u deze datum in uw agenda noteren? De kinderen van groep 1 en 2 

zijn dan vrij. 
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Afscheid meester Dennis  
Maandag werd afscheid genomen van gymmeester Dennis. De groepen en de ouderraad en 

personeel hebben hem cadeautjes gegeven. Dennis heeft ons een cadeau gegeven en de leerlingen 

een bal die kan tellen. Hier gaan we per groep gebruik van maken. We wensen Dennis heel veel 

SUCCES en PLEZIER op zijn nieuwe school. 

 

 

Voorleeswedstrijd 
Op woensdagmiddag 16 maart zal Lizz uit groep 7B onze school 

vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de gemeente 

Westerveld. We wensen haar heel veel succes!  

 

 

 

Meertmaond Streektaolmaond 
Ieder jaar in maart brengt het Huus van de Taol het tijdschrift Wiesneus uit. In dit tijdschrift voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd staan verhalen, liedjes, spelletjes, een kleurplaat, een zoekplaat 

en puzzels. Kinderen van de basisschool krijgen dit tijdschrift gratis op de deelnemende scholen. 

De tijdschriften worden deze week uitgedeeld. 

 

Kunst en Cultuur   
Voorstelling: De Grijsaards (verteltheater) Een beeldende vertelling over samen delen en tevreden 

zijn. Een energieke voorstelling gespeeld tussen en met het publiek. De Grijsaards 

Een man en een vrouw zijn al jaren samen.  

Ze zijn oud. 

Ze zijn arm. 

Ze zijn grijs. 

Laten we ze voor het gemak de Grijsaards noemen. 

Voor hun deur staan drie mensen. 

Ze zijn groot. 

Ze zijn hongerig. 

Ze dragen een net pak. 

Laten we ze voor het gemak de Bazen noemen. 

De Bazen komen van ver en zijn op zoek naar eten en een slaapplek. De Grijsaards twijfelen geen 

moment en bereiden, met het kleine beetje eten dat ze hebben, een feestmaal. Zelf gaan ze met een 

lege maag naar bed en dat blijft niet onopgemerkt door de bazen. 

https://verteltheater.nl/wp-content/uploads/2019/10/MATROSE-De-Grijsaards-HR-Foto-Jan-Amse-876A8469-scaled.jpg
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Wanneer deel je met elkaar? Wat is van jou, je ouders of de wereld? De Grijsaards is een 

beeldende vertelling over samen delen en tevreden zijn. Een energieke voorstelling gespeeld 

tussen en met het publiek. 

 

Kunst en Cultuur   
Voorstelling: JA! NEE! OLÉ! is een beeldende kleutervoorstelling over de 

zoektocht van twee mensen die heel verschillend zijn, maar ook veel van elkaar 

houden. Wordt het ja of nee? Of toch een beetje van allebei? Een voorstelling 

met een vleugje tango en een tikkeltje tapdans. 

 

Museum ‘de proefkolonie’ 
In het spannende competitieve spel KolonieChallenge ervaren de leerlingen spelenderwijs het 

harde bestaan in de Kolonie. Ze leren over de oorsprong van de schoolplicht en de 

verzorgingsstaat. Dit doen ze door opdrachten uit te voeren, van oldschool tot hypermodern. Per 

opdracht zijn munten te verdienen. Welke groep verdient de meeste? Kinderen gaan 

bikkelen en koffie malen, digitaal weven, foto's van vroeger bestuderen, chatten met 

kolonisten uit 1818 en nog veel meer. 

 

Waar is Lena? 

Lena woont in de grote stad. Op een dag is ze zomaar verdwenen. Lukt het de 

leerlingen om haar terug te vinden? Deze spannende speurtocht door het museum en 

een aantal historische gebouwen eindigt op de plek waar Lena naar toe ging. De 

leerlingen volgen Lena's spoor door goed te kijken naar oude voorwerpen en ze te vergelijken met 

voorwerpen van nu. Maar ze moeten goed opletten. Soms zijn er fouten te ontdekken! 

 

 

Prikbord   

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

 

- Internationale Dag van de Moedertaal – 21 februari 2022 

  Wat is de moedertaal en waarom is dat belangrijk? 
 

- Boekentips voorjaar 2022 
 

- Muziekvereniging De Bosnimf workshops zingen in een popkoor 28 maart 
 

Djembéworkshops voor kinderen en volwassenen  

Op zaterdag 5 maart 2022 geeft slagwerkdocent Matthias van Olst van Scala twee 

djembéworkshops in dorpshuis Over Enthinge in Dwingeloo. Matthias leert je met veel plezier 

de beginselen van het spelen op deze Afrikaanse trommel. Al heel snel speel je verschillende 

ritmes. Iedereen kan meedoen, ook als je nog nooit muziekles hebt gehad. Een hele leuke 

workshop waar je veel energie van krijgt en waarin je met elkaar vrolijke muziek maakt.  

-10.00 tot 11.00 uur voor kinderen van 6 t/m 12 jaar   

-11.30 tot 12.30 uur voor volwassenen.  

Meedoen kost € 10,-. Er geldt een minimum en een maximum aantal 

deelnemers, dus meld je wel op tijd aan via de website ontdekscala.nl 

  

 

 

   

https://ontdekscala.nl/agenda/djembe-workshops-in-dorpshuis-overenthinge-in-dwingeloo/

