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Nieuws
Koffiemiddag ouders
Denkt u aan woensdag 6 juli? Om 15.00u is er
mogelijkheid voor een korte rondleiding door
school van Arja. Voor de ouders die al een zoon
of dochter op school hebben, maar waarvan een
broertje of zusje gaat starten na de zomer. Graag
opgeven bij Arja van Wijngaarden-Grit.
Mailadres:
a.vanwijngaarden@talentwesterveld.nl

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 12 juli

Agenda
24 juni

Rapport mee

27 juni
deze week

Rapportgesprekken
per groep wordt dit geregeld

27 juni

Judo les groep 3 t/m 8
kinderen lange broek mee/aan

28 juni

Judo les groep 1 en 2
kinderen lange broek mee/aan

6 juli

Schoonmaakavond
MR vergadering

8 juli

Musical groep 8

12 juli

Meester- en juffendag
Laatste schooldag groep 8

13 juli

Pleinavond

16 juli t/m
28 aug.

Zomervakantie
leerlingen vrij om 12.00 uur

Pleinavond
Woensdagavond 13 juli
Aanvang: 18.30 uur
Ouders/verzorgers/kinderen

U doet toch ook mee?

Wat een heerlijk dorpsfeest heeft Dwingeloo gehad afgelopen weekend. Na alle verhalen die ik
vernomen heb van de kinderen en collega’s, kan het volgens mij niet anders dan dat de SDA met
een grote glimlach vol trots terugkijkt op deze editie. Een editie vol muziek, toneel, een heerlijke
spelletjesochtend voor de kinderen, een zonnige en warme optocht, kinderochtend en gezellige
afsluiting.
We voelen het altijd wel aankomen, maar het is nu echt volop aan de gang: het
einde van het schooljaar komt in zicht. De laatste schoolreisjes zijn geweest,
we hebben de afgelopen periode geëvalueerd, de rapporten worden geschreven.
Alles staat in het teken van het afronden van het schooljaar.
Vorige week donderdag heeft het team een goede studiemiddag gehad. We
hebben de laatste periode van het jaar geëvalueerd en daar zijn goede
gesprekken en ontwikkelpunten uit voort gekomen. Waar ik heel trots op ben
is, dat we hebben kunnen zien, horen en merken dat het harde werk wat het
team de afgelopen twee jaar heeft ingezet, zijn vruchten afwerpt. Ondanks de
corona, wisselingen in directeuren en IB-ers, hebben we als team een
doorgaande lijn opgezet en werken we hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. En dat u dat als
ouder niet altijd ziet, hoort of merkt begrijp ik. Eén van de punten uit de tevredenheidspeiling is
ook dat er de afgelopen jaren weinig met u als ouder is gedeeld. We hopen dat u merkt dat we dat
al een beetje meer doen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u de uitslagen van de
tevredenheidspeilingen.
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De komende weken verlopen altijd in stroomversnelling. Zo staan de oudergesprekken op het
programma, is groep 8 hard aan het oefenen voor de musical, is de voorbereiding voor het
pleinfeest in volle gang en wordt de meester- en juffendag voorbereid. We hopen u in de komende
weken nog te zien.
Arja van Wijngaarden-Grit

Pleinavond
Op woensdagavond 13 juli sluiten we het jaar feestelijk af met een vossenjacht in het thema films
en tv-programma’s. Om 18:30u ga je met je groepje vanuit huis op zoek naar de vossen, uiterlijk
om 20:00u ben je weer terug op het schoolplein.
Iedereen ontvangt vooraf een deelnameformulier en plattegrond. Je gaat dan op zoek naar vossen
die verstopt in het dorp zitten. Heb je een vos gevonden? Dan ga je naar ze toe om een vraag te
beantwoorden, als je de vraag goed hebt beantwoord dan krijg je een letter. Als je alle letters hebt
gevonden, dan maak je een woord van deze letters die past bij het thema. Je schrijft het woord op
het deelnameformulier, dit formulier lever je in op het schoolplein.
Op het schoolplein verzorgt de OR een drankje en een ijsje. Rond 20:15u zal
er een prijsuitreiking plaats vinden, er zullen 3 deelnameformulieren
getrokken worden voor een prijs(je). Na de prijsuitreiking nemen we op een
feestelijke manier afscheid van groep 8 en wensen wij iedereen alvast een hele
fijne zomervakantie.
Wij vragen u als ouder(s)/verzorger(s) om met uw eigen kind(eren) mee te fietsen, maar mocht u
niet kunnen, dan vragen wij u om iemand anders te benaderen om met uw kind(eren) mee te
fietsen. De verantwoording voor uw kind(eren) ligt bij u als ouder(s)/verzorger(s).

We wensen iedereen een hele fijne avond!
Schoonmaakavond
Woensdagavond 6 juli wordt de school schoongemaakt. U kunt zich bij de juf of meester van uw
kind aanmelden, voor het schoonmaken in de klas. Of bij de OR voor het schoonmaken van een
andere ruimte binnen de school. We zullen om 19.30u starten en hopen uiterlijk 21.00u klaar te
zijn.

Groepsindeling schooljaar 2022-2023
Vandaag krijgt uw zoon/ dochter de groepsindeling voor komend schooljaar mee naar huis. De
indeling van de kinderen in de groepen volgt in de laatste schoolweek.

Eikenprocessierups
Afgelopen week hebben een aantal leerlingen uitslag gekregen van de processierups. De gemeente
heeft afgelopen dinsdag de nesten in de bomen rondom school en het sportveld verwijderd.
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Schoolreis kleuters
Dinsdag 21 juni zijn de kleuters op schoolreis naar de
Drentse Koe geweest. Het was een zeer geslaagde en
gezellige dag. De kinderen hebben genoten! We
bedanken de vrijwilligers voor het rijden en begeleiden
van de kinderen. TOP!

Techniekdag
Dinsdag 21 juni zijn de groepen 7 en 8 op de fiets naar Diever gegaan.
Daar hebben ze op Stad en Esch een techniekochtend gehad. We
begonnen met een quiz, kregen filmpjes te zien waarvoor techniek
allemaal gebruikt wordt (en dat is echt heel vaak), een wedstrijdje
jongens tegen meisjes, er werden bidons gewonnen en iedereen kreeg
een petje mee.
Daarna mochten de kinderen al die technieken in de praktijk gebruiken.
Een robot diertje maken, vogelhuisjes zagen en lijmen, solderen, 3D
printen, VR bril kijken, kortom, van alles wat. We hebben afgesloten
met een picknick en moesten toen weer naar school. Een zeer geslaagde
ochtend.

Naar het water
Groep 7 werkt momenteel aan het thema Mileu en Kringloop. Afgelopen
woensdagmiddag zijn de groepen 7 naar de Dwingelerstroom gegaan.
Wat zit er allemaal in het water? Hoe heet de plant? De zoekkaarten
boden daarvoor uitkomst. Wat een plezier kan je daarmee hebben.

Tevredenheidspeilingen
In de afgelopen periode hebben wij de tevredenheidspeilingen afgenomen. Eerder heb ik u laten
weten daar nog een terugkoppeling over te geven. Op de volgende pagina’s is weergegeven wat er
uit de peilingen is gekomen en wat wij eraan gaan doen. De gehele rapporten hebben we
afgelopen woensdagavond besproken met de MR. Bedankt voor al uw input. Naast het invullen
van de peiling heb ik ook reacties ontvangen per mail, daar kunnen wij wat mee! In het nieuwe
schooljaar gaan we aan de slag.
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Schoolverlaters
Het schooljaar is bijna ten einde. Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen
van groep 8 gaan de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! We hopen dat jullie
allemaal met plezier terugdenken aan jullie tijd op de Storkschool en ben je in de buurt…. Kom
gerust even binnen!!!

Dit schooljaar gaan ons verlaten:
Jolien Amkreutz, Rosa Bode, Martijn Boerhof, Bart Bruins, Lente Bruins, Bo
Dekker, Pleun Heeroma, Mick van den Heuvel, Annerixt Hoekstra, Sem Hoekstra,
Gerko Kuiper, Mathis van der Meiden, Roy Moes, Finn de Neef, Esmeé Niemarkt,
Tim Palma, Aneesh Protity, Maas Rütten, Merle Schans, Aron Sjabbens, Berend
Staats, Nora van Triest, Toby van der Veen, Jonne Versluis, Stan Vos, Charlotte
Vranken, Yosan Daniel Mebrahtu, Thom Zanting en Rowan van Zijl.

We wensen jullie heel veel succes
en plezier op het
voortgezet onderwijs.

Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan (nieuws-prikbord)
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- Buurtgezinnen in Westerveld
-Westerveld in actie! Nieuwsbrief juni 2022
-GGD Drenthe. Hitte, UV zomersmog
- Soosavond vrijdag 1 juli Locatie: OverEntinghe, van 19.00 t/m 21.30 uur.

