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Nieuws Agenda 
 

Typdiploma  
Blij en super trots zijn Mirre 

van der Meiden uit groep 7a en  

Rik van den Brandhof uit groep 

7b zij hebben hun type-examen 

gehaald! SUPER gedaan en GEFELICITEERD!  

 

 

 

Volgende Oudpapieractie 

Dinsdag 31 mei 

           Dinsdag 12 juli 
 

  

30 mei 

 

31 mei 

 

6 juni 

 

 

14 juni 

 

 

17 juni 

 

Schoolreis groep 5 en 6 

 

Oudpapieractie 

 

Tweede Pinksterdag  

leerlingen vrij 

 

Fietscontrole groep 4 t/m 8 

Door VVN 

 

Dorpsfeest 

 

In de vorige nieuwsbrief liet ik u weten dat we de laatste periode tot de zomervakantie in zijn 

gegaan. Dat voelde toen nog een beetje gek en ver weg, 10 weken is lang! Maar zo ineens staat het 

Hemelvaartsweekend alweer voor de deur en zijn we alweer een eind op weg. 

 

De afgelopen week zijn wij gestart met de cito-toetsen. Wellicht hebt u van uw zoon of dochter al 

gehoord dat zij bij juf mochten lezen of een dictee hebben gedaan. Wij nemen deze periode wat 

langer de tijd voor de toetsen (drie i.p.v. twee weken), i.v.m. de gebroken weken. Dat betekent niet 

dat we meer toetsen afnemen, maar het anders niet redden in tijd.  

Ook zijn de afgelopen week de eerste groepen op schoolreis geweest. Wat hebben ze het leuk 

gehad! A.s. maandag gaan de volgende twee groepen, dat wordt vast ook een feestje! 

 

Als school proberen wij u zo goed, open en duidelijk mogelijk te informeren over alles wat er 

speelt. Op dit moment staat de tevredenheidspeiling voor de ouders nog open (tot 29 mei) en 

ontvangen wij ook al reacties per mail. Het is voor ons een periode waarin wij kunnen evalueren 

wat er goed gaat en waar nog verbeteringen liggen. U bent over het algemeen tevreden, maar ook 

wij weten dat de afgelopen jaren niet alles vlekkeloos is verlopen. Ik vind het ontzettend fijn om te 

merken dat u wilt mee denken en/of praten over de ontwikkelingen van de school. Samen staan we 

sterk! Over de uitslag van de tevredenheidspeiling en onze evaluatie doen wij u later een bericht 

toekomen. 

 

Achter de schermen gebeurt er op school op dit moment veel. Zo zijn wij bezig met de evaluatie 

van dit schooljaar, de plannen voor volgend schooljaar, wordt de formatie afgerond, 

groepsindelingen worden gemaakt, de jaarkalender en schoolgids worden opgesteld etc. Dit zijn 

allemaal zaken die wij eerst met de MR zullen bespreken, voordat wij ze met u delen.  

 

Voor nu wensen wij u een heerlijk weekend. Geniet ervan!  

 

Arja van Wijngaarden-Grit 
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Schoolbel 
Op de studiedag van 9 mei j.l. hebben wij met het team de start van de schooldag geëvalueerd. Wij 

merken dat deze steeds onrustiger wordt en dat heeft meerdere oorzaken. De periode tot de 

zomervakantie zetten wij in om een aanpassing te doen in de tijden van de bel en een aantal 

afspraken. Wij zullen u dan voor de zomervakantie laten weten of dit goed bevalt en wij 

onderstaande afspraken na de zomervakantie voort zullen zetten. 

 

Vanaf maandag 30 mei a.s. geldt het volgende: 

• Er gaan vanaf nu twee schoolbellen; om 8.25u en om 8.30u; 

• De kinderen van groep 1-3 mogen vanaf 8.20u naar binnen worden gebracht; 

• De kinderen van groep 4-8 blijven tot de eerste bel buiten en mogen vanaf 8.25u naar 

binnen, de leerkracht is dan in de klas; 

• Om 8.30u starten de lessen. 

 

Pleinavond 
Woensdagavond 13 juli vieren we weer een pleinavond. Over de precieze invulling van deze 

avond horen jullie nog meer. De avond zal starten om 18:30 en het zal tot ongeveer 20:30 duren. 

Meer informatie volgt! 

  

Vakantierooster 2022 2023 
Het vakantierooster voor komend schooljaar is al bekend. De studiedagen staan echter nog niet 

vast, deze zullen wij op een later moment met u delen. 

 

Talentdag 05-10-2022   

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023 

Paasweekend 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie inclusief Koningsdag 22-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Tweede Pinksterdag 28-05-2023   

Zomervakantie 22-07-2023 t/m 03-09-2023 

 

Proefles judo 
De afgelopen week hebben alle groepen van de school een proefles judo gehad. Een judomeester 

uit Ruinen had vernomen dat wij een prachtige judomat tot onze beschikking hebben in de 

gymzaal. Hij wilde de groepen van onze school wel een proefles geven. U heeft de foto’s op 

klasbord al kunnen zien, maar het was echt genieten! 
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Schoolreis groep 3 en 4 
De groepen 3 en 4 zijn op dinsdag 24 mei naar de Julianatoren geweest. Het werd een zeer 

geslaagde en gezellige dag! We willen de begeleiders enorm bedanken voor hun hulp!  

Oud Papier Actie   
Op dinsdag 31 mei 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 31 mei 

Fam. Wittekoek, fam. Wolters, fam. Wuffen, fam. Zanting, fam. Zantinge, fam. Van Zijl, fam. 

Zijlstra, fam. Zoer, fam. Algra  

Reserve: fam. Bakker, fam. Van Barneveld  

 

Voor de volgende oud papieractie zijn de volgende ouders ingeroosterd. 

Dinsdag 12 juli 

Fam. Been, fam. Bel, fam. Benning, fam. Bergink, fam. Bijker, fam. Bijzet, fam. Bode, fam. 

Boelen, fam. De Boer  

Reserve: fam. Boerhof, fam. Bomgaardt 

 

    

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

 
 

Prikbord - OBS Burg. W.A. StorkschoolOBS Burg. W.A. Storkschool (talentwesterveld.nl) 
 

- Disco feest op vrijdag 10 juni voetbalvereniging Dwingeloo. 75 – jarig jubileum van de    

   vereniging! 
Discofeest vv Dwingeloo - Google Spreadsheets 
 

-De sprookjestuinen van Drenthe 5 en 6 juni 

 

 

https://storkschool.talentwesterveld.nl/nieuwsberichten/prikbord-2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiyLGShikOyAx6AKYE8-R3zl4zQo39A6f1_5FYsVhYw/edit#gid=0

