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Nieuws
Nieuwe leerlingen

Agenda
1 april

Kamishibai gr 1+2 (tot 14 april)

7 april

Cultuur
groep 3 t/m 8

We verwelkomen de volgende nieuwe
leerlingen bij ons op school.

8 april

Verjaardag van juf Anneke

Groep 1/2b: Merijem Hessoro
Jens Schieving

15 t/m 18
april

Paasweekend

19 april

Oud papier actie

22 april

Koningsspelen

Van harte welkom op onze school. We wensen
jullie een leerzame en een plezierige schooltijd
toe!

Typdiploma
Super trots zijn Famke
Hofstee, Jorien Koops en Isa
Vos uit groep 7A. Zij hebben
hun
typediploma gehaald. SUPER
gedaan en GEFELICITEERD!

Volgende Oudpapieractie
dinsdag 19 april

Het weer slaat om en er lijkt nog een staartje aan de winter te komen. Na een aantal heerlijk
zonnige lenteweekenden, doet april uiteindelijk altijd wat hij wil. Zou het waar zijn? Nog even
sleetje rijden dit weekend? Hebt u alle winterkleding al aan de kant en de grote
voorjaarsschoonmaak al gehouden? Het weer blijft een verrassing!
Momenteel heersen er een aantal pittige griepvarianten. Waar we een aantal weken hebben kunnen
genieten van de volle klassen, zijn de klassen nu weer halfvol. We wensen elkaar veel beterschap
en het enige wat helpt is goed uitzieken!
Met het team kijken we terug op twee fijne weken! Ondanks wat uitval her en der, zijn er groepen
op uitjes geweest, hebben we muzieklessen van scala gehad en ook de komende weken staat er
nog het e.e.a. op het programma. Weet u al dat we volgende week een schrijver en een illustrator
op bezoek krijgen? Afgelopen woensdag was de grote rekendag. De hele school is druk geweest
met het thema bouwen. Ik heb een kaartje gekocht in groep 1/2 voor de Dierentuin en alle mooie
dierenhokken bekeken, ik heb mooie bruggen van Kapla gezien, Tiny- houses, torens van spekjes
en stokjes en nog veel meer! De mooiste (en leukste) opmerking vinden wij altijd toch: ‘juf/
meester, wanneer gaan we eigenlijk met rekenen beginnen’?
Hoewel we afgelopen weekend de klok hebben verzet naar de zomertijd, wens ik u een fijn
(hopelijk laatste) winters weekend!
Arja van Wijngaarden-Grit
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Theoretisch Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 deden op 28 maart hun theoretisch
verkeersexamen. Dit gebeurde online. De afgelopen maanden is er hard
geoefend en dat was te zien. Alle kinderen zijn geslaagd!

Week van het Openbaar Onderwijs
Vorige week was de inloopweek en daar hebben velen van
u gebruik van gemaakt. Fijn om u allen weer in school te
kunnen ontvangen. Wij hopen dat u ervan hebt genoten.
Ook zijn er veel boeken verkocht deze week. De opbrengst
is 227,60 euro. Deze opbrengst delen we met het hele
gebouw, de Twingel en zal naar Giro 555 gaan.

De boekenmarkt was een groot succes!

Geld inzamelen voor Oekraïne
Groep 7A heeft in de klassenvergadering besproken dat ze geld
willen inzamelen voor de slachtoffers van Oekraïne. Er worden op
dit moment flessen ingezameld, er zijn koekjes gebakken en
verkocht en kaarten geborduurd en verkocht. We gaan nog even
door. Een mooi initiatief vanuit de kinderen zelf.

Grote Rekendag
Op woensdag 30 maart werd de jaarlijkse Grote Rekendag gehouden en ook wij hebben weer
meegedaan. Op basisscholen in heel Nederland wordt dan een hele ochtend gerekend rondom een
thema. De kinderen gaan op zo’n dag de hele dag rekenen, maar altijd op een andere manier. Het
is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten, waarin rekenen meer is dan sommen
maken. Dit jaar was het thema: Bouwen. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen:
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met
handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur
of bouwer. Iedere groep werkte op het eigen niveau aan het thema. De opdrachten varieerden van
het ontwerpen van een dierentuin tot ontwerpen van een tiny house en van het beroep architect tot
het maken van een 3D-tekening. Kortom, een hele leuke dag.
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Communicatie
Enige tijd geleden hebben we met u het gebruik van Klasbord geëvalueerd. De meningen over het
gebruik van deze app blijven verdeeld. Momenteel maken we gebruik van de betaalde versie en
daar willen we u graag over informeren. Één van de wensen die u heeft doorgegeven is: ‘kan er
gebruik gemaakt worden van 1 communicatiekanaal?’ Met de betaalde versie van Klasbord komen
we een heel eind. Wij sluiten echter niet uit dat we in de toekomst naar andere appmogelijkheden
gaan informeren, maar voor nu blijft het even bij Klasbord.
Met de collega’s hebben we ook opnieuw afspraken gemaakt over hoe en wanneer we
communiceren. Dat betekent dat we vanaf nu op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 17.30u
bereikbaar zijn. In deze tijd met alle digitale mogelijkheden is heel gemakkelijk om altijd aan te
staan, maar dat hebben we met elkaar te bewaken. Wij zullen buiten deze tijden alleen in
noodgevallen nog berichten naar u versturen.
•

•
•
•
•

Absentiemeldingen: deze kunt u doen in de Klasbord app. Een aantal van u heeft deze
functie al gevonden. Het bellen naar school kan hierdoor komen te vervallen. Mocht u dat
prettiger vinden, dan is die mogelijkheid er natuurlijk altijd nog.
Kalender: we zullen uitjes en andere activiteiten zoveel mogelijk in de kalender in de app
gaan delen.
Berichten: in plaats van een mailtje kunt u ook via de app een bericht naar de leerkracht
sturen, dat is voor uzelf en de leerkracht overzichtelijker.
Gespreksplanner: deze gebruiken we al.
Intekenverzoeken: voor het rijden naar bijv. een uitje of andere hulp op school gaan wij
gebruik maken van intekenverzoeken. Deze functie hebben wij tijdens de lockdownweek
voor de kerstvakantie al uitgeprobeerd.
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Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)

- Sterk Techniek Onderwijs regio Assen organiseert op vrijdag 8 april a.s. het "doe-en-beleeftechniek festijn” Techniek Tastbaar.
Wanneer: Vrijdag 8 april
Wat: Techniek Tastbaar
Waar: De Bonte Wever in Assen
Tijd: 10.00-20.00 uur
Voor wie: groep 7 en 8 PO, Leerjaar 1 en 2 VO, Ouders met kinderen.
-Kinderwerk Over Entinghe
- Timmerdorp 2022 – 30 april t/m 4 mei 2022- Beleefpark Dwingeloo

