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Nieuws
Typdiploma
Super trots zijn Daan Bezemer
uit groep 7A en Tijl Wiechers
uit groep 7B. Zij hebben hun
typediploma gehaald. SUPER
gedaan en GEFELICITEERD!

Agenda
15 t/m 18
april

Paasweekend

19 april

Oud papier actie

21 april

Eindtoets groep 8

22 april

Koningsspelen

25 april t/m
6 mei

Meivakantie

29 april

Verjaardag van Ellen v d Schee

9 mei

Studiedag /Dwingelermarkt
leerlingen vrij

Volgende Oudpapieractie
dinsdag 19 april
De weken vliegen voorbij. De ene week hagelt het en lijkt het wel herfst/ winter en dan schieten
de temperaturen weer omhoog en kunnen we genieten van het prachtige voorjaar. Dit is ook wel
tekenend voor de dagen op school momenteel. We kijken terug op mooie, maar ook hectische
weken. Waar we allemaal weer grotendeels het ‘gewone’ leven hebben opgepakt en er weer van
alles kan, heeft de griepepidemie van de afgelopen weken ons ook geraakt. In ons hoofd is het
weer volle kracht vooruit, maar onze weerstand zegt soms wat anders.
Toch zijn er op dit moment veel mooie ontwikkelingen gaande binnen school.
Enerzijds heeft dit te maken met een heel praktische kant: gebouwonderhoud en
schoonmaak, anderzijds onderwijsinhoudelijk. Ik merk dat de communicatie vanuit
school zich vooral heeft gericht op de praktische zaken als: bezetting van de groepen,
er moet iets geregeld worden, etc. Maar dat is het niet het enige wat er binnen onze
schoolmuren gebeurt. Ik ben trots op het hoe hard er gewerkt wordt en we weer meer
in contact zijn met elkaar (dus ook met jullie).
Volgende week deel ik meer met u over de ontwikkelingen. Voor nu staat eerst het
Paasweekend alweer voor de deur. Het belooft een heel zonnig weekend te worden, geniet ervan!
Arja van Wijngaarden-Grit
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Eiertikkampioen/paasmorgen
Een spannende strijd werd het tijdens de jaarlijkse eiertikwedstrijd. Maar we
hebben een eiertikkampioen! Gefeliciteerd, Tess uit groep 7b. Jij mag een jaar lang
op de trofee passen.
De paasmorgen was dus super geslaagd. In alle groepen gingen we eiertikken. De
‘eiertikwinnaar’ van elke groep kreeg een leuke paasverrassing van de ouderraad. De kinderen van
de groepen 1 t/m 4 werden ook nog verrast door het bezoek van de paashaas. De paashaas had
eieren verstopt rondom school. Wie vond de meeste eieren? We hebben er een gezellige morgen
van gemaakt.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, 15 april, is er in Dwingeloo een tocht waarbij een groot houten kruis door het
dorp wordt gebracht. Vanaf het schoolplein van CBS De Fontein en de Burg. W.A. Storkschool,
over de Brink, naar de Brug-Es Kerk. Net als bij The Passion, wordt het kruis gedragen door de
wandelaars. Iedereen is welkom, gelovig of niet gelovig, jong en oud.
Vrijdag 15 april
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Heuvelenweg 22a/b Dwingeloo
Route: schoolplein, Brink, Brug-Es kerk

Jeugdtheater Diever
Elk jaar maken de jeugdleden van het Shakespearetheater Diever aan het einde van
het lesprogramma een voorstelling. Dit jaar doen ze dat op 22, 23 en 24 april a.s.
Onder regie van theaterdocent Philippien Bos spelen de jongste groepen als
voorprogramma Het Stormpje. De productiegroep staat onder regie van
theaterdocent Grytha Visser en speelt King Lear. Er doen veel leerlingen van de
Storkschool aan mee.

Vormingsonderwijs
We krijgen veel vragen over de opgave voor het vormingsonderwijs voor de kinderen uit groep 5
en 6 (volgend schooljaar groep 6 en 7). Op het moment dat de kinderen die zich hebben
opgegeven vormingsonderwijs volgen, wordt er in de klas gewerkt aan zelfstandige taken, extra
opdrachten, verwerking in digitale software etc. De kinderen die het vormingsonderwijs volgen
zullen geen gym of creatieve vakken missen. Denkt u aan het opgeven van uw zoon/dochter,
mocht u dat nog niet hebben gedaan? Graag uiterlijk woensdag 20 april.
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Koningsspelen
Op vrijdag 22 april houden we de Koningsspelen op school. We openen om
half 9 de Koningsspelen met een dans, daarna vervolgen we het programma
met sportclinics. De ‘FitTop10’ is het Koningsspelenlied van de 10e editie! U
bent welkom om te blijven kijken.
Programma
Groep 1en 2
Groep 3 t/m 5
Groep 6 t/m 8
-Spelletjesochtend in
- Voetbal
- Rugby
groepjes+ springkussen
-Volleybal
-Tennis
- Stormbaan springkussen -Atletiek
-Stormbaan springkussen
-Stormbaan springkussen
Lunch
-De kinderen van groep 1, 2, 3, 4 en 5 krijgen om half 12 een lunch aangeboden en de kinderen
van groep 6,7 en 8 om 12 uur.
Voor de ochtend moeten de kinderen wel fruit en drinken meenemen. We hanteren de
normale schooltijden.
Graag zien we de kinderen SPORTIEF gekleed op school verschijnen. We hopen dat het
een prachtige dag gaat worden en laat het ‘oranje zonnetje’ maar schijnen.

Mantelzorgwaardering
De gemeente Westerveld waardeert alle mantelzorgers met de mantelzorgwaardering. Deze
jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van inwoners in de gemeente Westerveld is een
waardering in natura. In samenwerking met Welzijn MensenWerk, Contactpunt Mantelzorg
Westerveld (CPM) biedt de gemeente een divers aanbod van producten en activiteiten.
Iedereen die een mantelzorger kent of de mantelzorger zelf kan de waardering aanvragen. Het
uitgangspunt is dat de mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd voor personen die
mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Westerveld. Ook als deze mantelzorgers in
een andere gemeente wonen.

Provinciale Finale voorleeswedstrijd
Woensdag 13 april was de Provinciale Finale van de voorleeswedstrijd in Assen. Hier deed Lizz
uit groep 7b aan mee. Er mochten ook een paar kinderen mee om haar aan te moedigen. Lizz deed
het heel erg goed en las prachtig voor. Helaas won ze niet. Maar wij zijn allemaal heel erg trots op
Lizz!
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Verkeersouder gezocht
Als school hebben wij al jaren het Drents Verkeersveiligheidslabel. Dit betekent dat wij het
verkeersonderwijs heel belangrijk vinden en o.a. meedoen aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Om dit label te behouden, is een verkeersouder nodig. In het verleden hebben we
dat wel gehad, maar deze is nooit vervangen.
Wat doet een verkeersouder? In principe kunnen we dat net zo uitgebreid maken als we willen,
maar officieel staat dit op de site:
VVN Verkeersouders helpen de school met alles wat met het verkeer te maken heeft. Je helpt de
leerkrachten om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan
praktische verkeerslessen en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Samen zorg je ervoor
dat kinderen veiliger naar school kunnen!
Wie heeft affiniteit met verkeer en wil ons hierin te ondersteunen? Geef je dan op bij Joke
Germans: j.germans@talentwesterveld.nl .

Luizenbrigade
Na de meivakantie gaat de luizenbrigade weer van start. Er zijn inmiddels heel veel ouders niet
meer actief in deze groep en dan blijven er weinig mensen over. De luizenpluisgroep is ook op
zoek naar nieuwe leden. Kunt op maandagochtend helpen met het luizenpluizen? Geef u dan op
via: a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl .

Decoteam Pasen
Het decoteam heeft de school weer in heerlijke lente Paassferen getoverd.

Zo blijft lezen leuk!
Lezen is een fantastische activiteit. Het stimuleert een heleboel
onderdelen van de ontwikkeling van het kind.
-Door te lezen leer je nieuwe woorden en ideeën kennen.
-Je leert je te verplaatsen in andere mensen.
-Je leert over plekken en werelden waar je in het echt niet zo snel komt.
-Het stimuleert je fantasie en je creativiteit.
-Lezen traint je geheugen en concentratie.
-Kinderen die veel lezen, kunnen beter spellen en schrijven.
-Lezen vermindert stress en zorgt voor een beter humeur en het opent de deur naar een schat aan
informatie.
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En niet onbelangrijk, goed kunnen lezen is essentieel om je te kunnen redden in de maatschappij.
Of je nu een nieuw paspoort wilt aanvragen, een vakantie wilt boeken of een nieuwe
energieleverancier zoekt, alles moet online, en dus zal je goed uit de voeten moeten kunnen met
schriftelijke informatie. En…hoe zorg je dat je kind lezen leuk gaat vinden en, vooral ook, leuk
blijft vinden? Succeservaringen zijn goed voor het zelfvertrouwen van je kind.

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

- Jeugdtheater Diever is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding voor lokale jongeren, het werkt

ook als kweekvijver voor het grote theater. Dit jaar staan diverse jeugdleden op het podium in De
Koopman van Venetië.
SPEELDATA:
Vrijdag 22 april 19.30u
Zaterdag 23 april 19.30u
Zondag 24 april 14.30u

Kaartverkoop via www.shakespearetheaterdiever.nl; de ticket- en infolijn (0521 594999) en voor
zover niet uitverkocht aan de kassa van het theater.
- Wil jij sterk, lenig en snel zijn? Kom dan bij ons gymmen!
Iedere donderdagmiddag gym en springroep sportzaal ‘Hart van Diever’.

