
                                               

                                    Nieuwsbrief  nr.20 2021 - 2022 
                                               

                                          

Nieuws Agenda 
 

Koffiemiddag ouders 

Op woensdag 6 juli is er om 15.00u voor de 

ouders die al een zoon of dochter op school 

hebben, maar waarvan een broertje of zusje gaat 

starten na de zomer, de mogelijkheid om een 

korte rondleiding van Arja te krijgen en daarna 

worden ze meegenomen naar de klas door de 

toekomstige juf. U bent van harte uitgenodigd 

om aanwezig te zijn. Graag opgeven bij Arja van 

Wijngaarden-Grit. Mailadres: 

a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl  

 

 

 

 

 

 

 

  
14 juni 

 

 

16 juni 

 

 

17 juni 

 

21 juni 

 

21 juni 

 

23 juni 

 

24 juni 

 

27 juni 

deze week 

 

Fietscontrole groep 4 t/m 8 

door VVN 

 

Studiemiddag kinderen om 12.00u 

vrij 

 

Dorpsfeest 

 

Schoolreisje groep 1 en 2 

 

Techniekdag groep 7 en 8 

 

Verjaardag juf Gonni 

 

Rapport mee 

 

Rapportgesprekken   

per groep wordt dit geregeld  

 

 

Volgende Oudpapieractie 

Dinsdag 12 juli 

 

 

Het laatste langere weekend ligt alweer achter ons. Hoewel het de natste Pinksteren in jaren was, 

hebben we toch veel goede verhalen van de kinderen gehoord. Er was in ieder geval genoeg te 

doen afgelopen weekend (familiedag bij de Rugby, Sprookjestuinen etc.). 

Onze schoolweek begon koud, met een frisse duik in het zwembad. De voorspelling lag een aantal 

graden hoger, dan dat het daadwerkelijk was afgelopen dinsdag. We hebben met het zwembad de 

afspraak dat we bij lage temperaturen niet komen zwemmen en dat pakte deze morgen anders uit 

dan gepland. We hopen op warmer weer de komende weken! 

Deze week hebben wij de laatste toetsen afgenomen en hiermee de toetsperiode afgerond. De 

leerkrachten gaan nu aan de slag met de analyses, voorbereiding van de rapporten en de 

gesprekken en daar zal onze studiemiddag donderdag 16 juni deels ook over gaan. Het 

ouderportaal in Parnassys is momenteel gesloten. Na de oudergesprekken in de laatste week van 

juni, zal deze weer opengezet worden, dan kunt u weer bij de gegevens van uw kind(eren).  

Arja van Wijngaarden-Grit 
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Fietscontrole groep 4 t/m 8 

Dinsdag 14 juni is de fietscontrole voor groep 4 t/m 8.  
 

De fiets wordt gecontroleerd op de volgende punten:  
1.  STUUR Het stuur zit goed vast  

2.  BEL De bel is aanwezig en goed te horen  

3.  HANDVATTEN Deze zitten goed vast aan het stuur en zijn 

heel  

4.  REMMEN De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed 

werken. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten 

5.  VOORBAND is heel en heeft voldoende profiel  

6.  ACHTERBAND is heel en heeft voldoende profiel  

7.  SPAKEN De spaken in beide wielen zitten goed vast  

8.   REFLECTOREN WIELEN Aanwezig (tenminste één per wiel of in de band) wit of geel, en 

in orde  

9.   TRAPPERS De trappers zijn voldoende stroef  

10. REFLECTOREN TRAPPERS Beide trappers hebben twee gele reflectoren  

11. RODE ACHTERREFLECTOR Aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het 

achterlicht  

 

Voldoet de fiets aan alle hierboven genoemde punten dan is het een DAGFIETS en is de fiets 

geschikt om overdag mee de weg op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het 

VVN Praktisch Verkeersexamen. 
 

12. VOORLICHT is aanwezig en werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht  

13. ACHTERLICHT is aanwezig en werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht  
 

Voldoet de fiets ook aan de punten 12 en 13, dan is de fiets ook in het donker en overdag bij slecht 

zicht geschikt om op de weg te rijden. De fiets krijgt de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer 

Nederland. 
 

Extra aandachtspunten:  

14. ZADEL Het zadel zit goed vast. Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op 

het zadel zit  

15. KETTING De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak  

16. BATTERIJ VERVANGEN  

17. KURK(EN) IN HANDVATTEN Noodoplossing 

 

Dorpsfeest 17 juni 
In de vorige nieuwsbrief is de spelletjesochtend op 17 juni voor alle kinderen aangekondigd. De 

dag zal er anders uitzien dan een normale vrijdag. Alle kinderen starten deze ochtend om 8.30u op 

school, gewoon in de klas. Zij zullen met de leerkrachten naar het spelletjesterrein lopen. De 

kinderen hoeven deze dag geen fruit- of lunchtas mee te nemen. 

• Groep 1-2 kan om 12.00u opgehaald worden op het spelletjesterrein bij de tent  

• Groep 3-4-5 kan tussen 12.30- 12.45u opgehaald worden bij school 

• Groep 6-7-8 kan tussen 12.45- 13.00u opgehaald worden bij school 
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Techniekdag 

Op dinsdag 21 juni gaat groep 7 en 8 in de ochtend naar de Techniekdag bij Stad & Esch in 

Diever. Zwemles vervalt, we gaan op de fiets. 

  

Schoolreis van groep 5 en 6 naar Wildlands 
De groepen 5 en 6 zijn op schoolreis geweest naar Wildlands. We hebben veel gezien en gedaan. 

De vlindertuin, de stokstaartjes, de 4d film, de leeuwen,  de safaritruck, Jungola, de bavianen, de 

achtbaan…… 

We hebben genoten van een hele leuke dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtgezinnen in Westerveld 
Het kan ieder gezin overkomen: Omstandigheden waardoor het thuis even niet lekker loopt, en je 

de kind(eren) niet de aandacht kan geven die je zou willen. Voor deze situaties is er 

Buurtgezinnen. 
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die wat steun kunnen gebruiken, aan een warm en stabiel gezin in 

de buurt. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder 

begeleiding van de coördinator afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 

wekelijkse speelmiddag na schooltijd, opvang bij het steungezin op een weekenddag, of samen 

iets leuks ondernemen. Dit is iedere keer maatwerk. Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht, en 

kunnen ouders even op adem komen. 

Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken? Of heb je ruimte in je huis en hart om iets voor een 

ander gezin te betekenen?  

Meld je dan aan via www.buurtgezinnen.nl of neem vrijblijvend contact op met coördinator  

Geke Maes: geke@buurtgezinnen.nl  06-23100123. 

 
 

mailto:geke@buurtgezinnen.nl
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Dakajam 2022  
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en 

jeugdigen die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van 

familieleden of verminderde financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie 

gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2022. 

-De eerste week is van 15 t/m 19 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar.  

-De tweede week is van 22 t/m 26 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar.  

Het vindt plaats op het kampterrein in Havelterberg. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via het 

telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen 

naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl   

Aanmelden kan via de website: https://westerveldverbonden.nu/dakajam/  Er is een beperkt aantal 

plekken, dus wees er snel bij! 

  

 

                     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 
 

- Kinderochtend Dwingeler feest, vrijdag 17 juni 2022 
 

- Buurtgezinnen in Westerveld 
 

- Kom naar de slootjesdagen zondag 12 juni  IVN Westerveld 

 

 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
https://westerveldverbonden.nu/dakajam/
https://storkschool.talentwesterveld.nl/nieuwsberichten/prikbord-2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiyLGShikOyAx6AKYE8-R3zl4zQo39A6f1_5FYsVhYw/edit#gid=0

