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Nieuws Agenda 

Typdiploma  
Blij en super trots zijn Fien 

Benning uit groep 7A en Jelka 

Mekers en Matz Schipper en 

Sophie van Wijngaarden uit 

groep 7B, zij hebben hun type-examen gehaald! 

SUPER gedaan en GEFELICITEERD!  

 

Schoolzwemmen 
Wijziging gymrooster ivm schoolzwemmen. 

Vanaf 16 mei is het gymrooster als volgt: 

• Maandag: groep 3, 5, 6 en 7 gym 

• Dinsdag: groep 4,5,6,7 en 8 zwemles 

• vrijdag: groep 3, 4 en 8 gym 

 

Verkeersouder 
Herhaalde oproep: er heeft zich nog niemand 

gemeld als verkeersouder. Hebt u interesse? 

Geeft u zich dan op via 

j.germans@talentwesterveld.nl . 

  

20 mei 

 

23 mei 

 

24 mei 

 

26 mei 

27 mei 

 

30 mei 

 

31 mei 

 

6 juni 

 

 

 

 

Verjaardag van juf Jenny 

 

Start cito toetsweken 

 

Schoolreis groep 3-4 

 

Hemelvaart  

vrije dag leerlingen vrij 

 

Schoolreis groep 5-6 

 

Oudpapieractie 

 

Tweede Pinksterdag  

leerlingen vrij 

 

Volgende Oudpapieractie 

Dinsdag 31 mei 

 
 

Wat hadden we geluk met het weer! Een prachtige opening van de Koningspelen, met alle vrolijke 

kleuren op het plein. Het lijkt alweer ver weg, en dat is ook zo. Inmiddels zijn de twee weken 

vakantie voorbij. We hopen dat u genoten heeft. April deed wat ie wil, en mei bracht mooi weer.  

 

Als team hebben wij enorm van de vakantie genoten. De één is op pad geweest (met camper, auto, 

vliegtuig, fiets), de ander heerlijk thuis. Sommige tuinen liggen er weer spik en span bij, er zijn 

goede boeken gelezen en sommigen van ons hebben nieuwe dingen uitgeprobeerd. Het zijn twee 

weken geweest waarin iedereen goed is uitgerust en vol goede zin afgelopen maandag weer van 

start is gegaan. We hebben kunnen concluderen dat dit ook wel het lekkere is van twee weken 

vakantie. Na de eerste week is die tweede week altijd een extra gelukje.  

 

Studiedag 

Terwijl u misschien met de kinderen op de Dwingelermarkt of in het 

zwembad was, is het team afgelopen maandag gestart met de studiedag. 

We zijn begonnen met een wandeling naar onze buitenlesplaats, waar we 

hebben genoten van elkaars verhalen, de koffie en thee. Toen we weer op 

school kwamen is iedereen aan de slag gegaan met het stellen van een doel voor de dag. Wat wil 

ik behalen vandaag? En wat wil ik brengen vandaag? Na wat uitwisseling concludeerde een 

collega dat het toch wel heel bijzonder is dat onze doelen zo met elkaar overeenkwamen. Met één 

woord samengevat: samen. 
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We hebben deze dag verder gewerkt aan onze missie en visie. Wat lukt ons al goed? En wat lukt 

ons (nog) niet? En hoe is dat met onze doelen van het schoolplan? Daarbij hebben we ons ook 

gerealiseerd dat we voor sommige doelen meer tijd nodig hebben. Er kwam deze dag heel 

duidelijk naar voren: wat we doen, willen graag afmaken en goed doen. We hebben de basis 

gelegd voor het stellen van haalbare, realistische doelen, waarin onze ambitie hoog ligt.  

 

Ik kijk met trots terug op deze dag. We hebben tijd gemaakt voor hetgeen dat 

we enorm belangrijk vinden en waarmee we uiteindelijk het best toekomen 

aan de kinderen. Er liggen nog 9 weken van het huidige schooljaar voor ons, 

dus de komende tijd zal in het teken van het afronden van dit schooljaar staan. 

Maar wat kijkt het team en ik uit naar volgend jaar!  

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

 

Herhaalde oproep: Luizenbrigade 
Er heeft zich helaas nog niemand gemeld om een handje mee te helpen. 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 .   

 

Koningsspelen 
De laatste vrijdag voor de meivakantie hebben we op school de koningspelen gehad. Het was een 

hele sportieve en zonnige dag. ‘S ochtends zijn we met de gehele school op het schoolplein 

begonnen met het lied en een dansje van de Fit top10, onder leiding van kinderen uit groep 8. 

Daarna kon iedereen naar zijn eigen onderdeel gaan.  
 

-Voor de kleuters waren er op het plein oud Hollandse spelletjes georganiseerd door de studenten 

van Stad en Esch Diever. Wat fijn dat er zoveel ouders waren om de groepjes te begeleiden! 

-De kinderen van groep 3 t/m 5 hebben het heel leuk gehad bij de voetbal -en volleybalclinic en op 

de stormbaan. 

-De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een clinic gehad van tennis, rugby, atletiek en konden ook 

nog op de stormbaan. 
 
 

 

Iedereen die hierbij heeft geholpen wordt 

nogmaals erg bedankt!  

 

De kinderen hebben genoten van deze dag.  
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Kindermorgen feest Dwingeloo 
Het dorpsfeest Dwingeloo komt er weer aan met een speciale kindermorgen op 

vrijdag 17 juni. Over de invulling daarvan wordt later bericht. 

We weten al wel dat wij veel hulp van ouders nodig zullen hebben:  

begeleiding groepjes kinderen, helpen bij een spelletje, pannenkoeken bakken enz. 

Bent u in de gelegenheid om te helpen houdt u dan deze morgen vrij.  

 

Aktie groep 7A 

Groep 7A heeft met elkaar, na schooltijd, van alles gedaan om geld in te zamelen voor giro 555. 

Er zijn koekjes gebakken, kaarten gemaakt en flessen opgehaald. Ze hebben zo € 115,70 bij elkaar 

verdiend. Dit hebben we overgemaakt aan Giro 555. We zijn daar heel trots op. 
  

Nationale Dodenherdenking   
In Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. 

Onlangs vond de Nationale Herdenking op 4 mei plaats. Naast het stilstaan bij de vele slachtoffers 
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die in oorlogen vielen, hebben wij op school ook aandacht hieraan besteed en getracht kinderen 

bewust te maken van wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. We betrekken onze 

leerlingen bij de lokale oorlogsgeschiedenis. Daarom heeft de school het monument bij ’t Holtien 

geadopteerd.  

 

Jaarlijks onderhouden wij deze plaats en leggen we er bloemen 

bij. We hebben met de leerlingen van groep 8 de krans mogen 

leggen bij het monument op het Holtien.  

 

Het monument ’t Holtien is in beheer van leerlingen van de 

school.  

                                              

 

 

 

Lente en Jolien uit groep 8, 

hebben samen met twee OR-

leden, het monument weer 

bijgewerkt en opgeknapt. 

 

 

 

 

 

Kranslegging leerlingen groep 8 bij het monument op het Holtien. 
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Groep 8  
Op school wordt de eindtoets ROUTE 8 afgenomen. In de verplichte eindtoets kan 

uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het 

gebied van taal en rekenen. De leerkracht geeft het schooladvies, dit advies is 

leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat 

de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van 

de eindtoets is een tweede objectief gegeven. De ROUTE 8 eindtoets geeft een 

advies voor een schoolniveau. De toets wordt digitaal via internet afgenomen. Adaptief betekent 

dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een 

eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te 

moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar zij worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw 

kind prettig en zo min mogelijk belastend.  

 

Schoolreizen: 
De komende periode gaan de groepen 1-6 op schoolreis.  

- Groep 1-2 gaat op 21 juni naar de Drentse Koe 

- Groep 3-4 gaat op 24 mei naar de Julianatoren 

- Groep 5-6 gaat op 30 mei naar Wildlands 

 

Te hard rijden: 
Enige tijd geleden zijn wij benaderd door VVN over de verkeerssituatie aan de Esweg. Er wordt ’s 

ochtends vlak voor schooltijd en ’s middags na schooltijd heel hard gereden, wat zorgt voor 

onveilige verkeerssituaties. De bewoners aan de Esweg hebben samen met VVN een bijeenkomst 

gehad en aan de hand daarvan zijn de straatjuwelen geplaatst, wellicht hebt u ze al gezien.  

 

Als school vinden we de verkeersveiligheid van de kinderen heel belangrijk. Er zijn ook veel 

kinderen die op de fiets naar school komen en zij komen ook in die onveilige situaties terecht. Ook 

voor de school (Heuvelenweg) wordt vaak best heel hard gereden. We gaan samen met VVN in 

overleg welke buurtacties we kunnen uitzetten om bewoners, maar ook vakantiegangers, in 
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Dwingeloo alert te maken. We houden u op de hoogte. Ondertussen vragen wij uw aandacht voor 

uw eigen snelheid. Hieronder een extra toelichting over te hard rijden. 
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                     Prikbord   
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan (nieuws-prikbord)   

 
-Sportafdeling: Opendag voor de jeugd bij golfclub Martensplek  

-Westerveld in actie 

-Westerveld in actie gratis zwemles volwassenen  

 


