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Nieuws
Hoera! Typediploma
Lizz Smit uit groep 7b, heeft haar typediploma

Agenda
16 juli t/m
28 aug.

Zomervakantie
Leerlingen 15 juli vrij om 12.00
uur

19 juli

Juf Arjanne ter Bork jarig

gehaald. SUPER gedaan en gefeliciteerd!
Het team van de Storkschool:
•
Bedankt alle leerlingen
voor dit schooljaar,
•
Bedankt alle ouders voor
hun hulp en fijne samenwerking,
•
Wenst iedereen een heel
fijne vakantie toe.

We zien de kinderen graag terug
in het nieuwe schooljaar op
maandag 29 augustus!

Volgende Oudpapieractie
Dinsdag 30 augustus

En zo is er aan het schooljaar 2021-2022 alweer een einde gekomen. Wij kunnen terugkijken op
een mooi, maar toch ook wel bijzonder en bewogen jaar. De school is in beweging, dat is wat ons
jaar kenmerkt. Er zijn een aantal wisselingen geweest in het team, corona die de kop op kwam
steken en ook veel fijne momenten. Wij zijn ontzettend blij dat we het schooljaar hebben kunnen
afsluiten met een ‘ouderwets’ pleinfeest. Wat was het fijn om jullie daar allemaal te zien!
Deze week hebben de kinderen van groep 8 afscheid genomen van onze school. Op het pleinfeest
mochten zij nog eenmaal het slotlied van de musical zingen om daarna over de rode loper de
school uit te vliegen. Met deze leerlingen vertrekken er ook een aantal gezinnen. Dank jullie wel
voor de afgelopen jaren! Het gaat jullie goed. De kinderen van groep 8 wensen wij ongelooflijk
veel plezier en succes op de middelbare.
Voor ons ligt een heerlijke zomervakantie. Het belooft warm te worden, dus als u niet van plan
was om naar het buitenland te gaan, de temperaturen komen onze kant wel op 😉. Wij hopen dat
u kunt genieten van zonnige, ontspannen dagen, vol fijne momenten en gezelligheid. Geniet, ook
voor jullie als ouders was het af en toe weer alle zeilen bijzetten.
Na de vakantie pakken we draad weer met elkaar op. Wij kijken uit naar een wat meer ontspannen
jaar, waarin wij verder zullen gaan met mooie ontwikkelingen. Er zullen ook weer een aantal
nieuwe gezichten zijn, zij stellen zich na de vakantie aan u voor.
Lieve kinderen en ouders van de Storkschool, nogmaals een fijne vakantie gewenst. Wij zien jullie
over 6 weken weer, op maandag 29 augustus.
Arja van Wijngaarden-Grit
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Musical
Vorige week vrijdag was het dan eindelijk zo ver... Na een lange periode oefenen,
werden de deuren van Kasteel Breederode dan eindelijk geopend. Vol spanning
en adrenaline konden de kinderen niet wachten om hun musical op te voeren. En
wat hebben ze het super gedaan! Spelen, zingen, dansen, drummen, klarinet
spelen, goocheltrucs, alles kwam voorbij. Kasteel Breederode kwam helemaal tot
leven. Het publiek, wij en de kinderen hebben genoten. Kortom het was een
fantastische dag!
Als afscheidscadeau heeft groep 8 ons een stoeptegel gegeven.

Verloting ouderraad
De verloting van de ouderraad vond plaats tijdens de musical van groep 8.
Leuke prijzen zijn beschikbaar gesteld, door de middenstand van Dwingeloo.
HARTELIJK DANK daarvoor!

Meester- en juffendag
Afgelopen dinsdag was de meester- en juffendag in alle groepen. In iedere groep is genoten van
allerlei leuke activiteiten. Het was een heel gezellige dag. De fotodagboeken hebt u op Klasbord
kunnen zien. We willen alle kinderen bedanken voor de lieve cadeautjes, wat zijn wij verwend!

Pleinavond
Woensdag hebben we met elkaar een hele gezellige pleinavond gevierd. Ouders en kinderen
fietsten heel fanatiek door het dorp om alle verklede juffen te vinden. Als ze de vraag goed wisten
te beantwoorden kregen ze een letter waarmee ze het woord cameraman konden maken. Na de
vossenjacht hebben de kinderen kunnen genieten van een ijsje. Daarna heeft groep 8, nu echt voor
de laatste keer, het eindlied kunnen zingen en werden zij uitgezwaaid over de rode loper. Bedankt
allemaal voor de gezellige avond!
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Afscheid
Deze week nemen ook een aantal collega’s afscheid van ons. Zij hebben
een berichtje voor jullie. Het team van de Storkschool wenst hen veel
succes!
Beste ouders en verzorgers,
Ik heb inmiddels vier jaar op de Storkschool gewerkt. Veel meegemaakt, veel geleerd en veel
mooie herinneringen. Toch heb ik ervoor gekozen om voorlopig te stoppen als leerkracht. Gezin
en werk krijg ik niet in balans en daar ga ik mijn weg in zoeken. Welk werk dit wordt weet ik nog
niet. Misschien eerst een ondersteunende rol binnen het onderwijs en daarna weer voor de klas. Of
misschien wordt het heel iets anders. Ik zal het zien.
Voor nu een afscheid en een dank. Ik vond het fijn dat ik met jullie kinderen, jullie en collega's
mocht werken.
Liefs Anneloes

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het afgelopen half jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op de burg. W.A. Storkschool. Na de
meivakantie kwam het moment ook daar dat ik ALLE groepen heb lesgegeven.
Via deze weg wil ik alle kinderen, ouders en collega's bedanken.
Met vriendelijke groeten,
Meester Robin

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Na twee jaar met heel veel plezier op ‘De Storkschool’ te hebben gewerkt, vervolg ik mijn weg in
Wapserveen. Ik wil alle ouders bedanken voor jullie betrokkenheid, ook vorig jaar toen ik nog in
opleiding was. Fijn dat mensen geïnteresseerd zijn, dat geeft me een warm gevoel en het bevestigt
ook mijn gevoel dat er op ‘De Storkschool’ oog voor elkaar is. Blijf dat voor elkaar houden!
Voor nu wens ik jullie allen een heerlijke, welverdiende vakantie en wie weet komen we elkaar in
de toekomst nog weer tegen.
Groetjes,
Josine Bergman
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Fietscontrole
Op 14 juni j.l. is de fietscontrole voor groep 4 t/m 8 geweest. Hieruit is naar voren gekomen dat
ruim 50% van de fietsen niet zijn goedgekeurd. Dat heeft wellicht gevolgen voor de veilige
verkeersdeelname van de kinderen. Zij hebben het beoordelingsformulier mee naar huis gekregen.
Wij zullen vanaf nu weer jaarlijks een controledag houden, met behulp van vrijwilligers van VVN.

Ouderportaal
De afgelopen weken zijn alle oudergesprekken gevoerd en het ouderportaal staat weer open. Hier
kunt u de resultaten, absentie en notities van het oudergesprek van uw kind(eren) vinden.

Klasbord en Parro
Het afgelopen half jaar hebben wij met u als ouders en als team het gebruik van Klasbord
geëvalueerd. Dat heeft erin geresulteerd dat de afgelopen periode (meivakantie tot nu) het team de
proeflicentie van Parro heeft getest. Wij zijn enthousiast. Één van de vele verbeteringen voor ons
is dat wij altijd en heel duidelijk meldingen binnenkrijgen. Daarom starten wij na de
zomervakantie ook de proeflicentie met u. We zullen u daar in het nieuwe schooljaar over
informeren.

Judolessen
Rezin van der Kamp heeft de afgelopen periode tweemaal judoles gegeven aan alle kinderen van
de school. Na de zomer gaat hij starten met judolessen in Dwingeloo. Mocht uw zoon/ dochter
interesse hebben, u kunt hen opgeven bij Rezin via: rezin@home.nl of 0611126804.

Een heuse bevalling
Groep 6 is afgelopen donderdag nog een mini project voortplanting gestart. Na een knap staaltje
samenwerken was onze school een gezin met een tweeling rijker. In de klas hebben ze het project
nog wat diepgang gegeven door een goed gesprek over de bevalling. En dan blijkt, ze weten toch
best al wel veel 😉.
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Drents verkeersveiligheidslabel
Als school vinden wij aandacht voor en lessen over verkeer heel belangrijk. Al jaren zijn wij DVL
school en krijgen wij het Drents Verkeersveiligheidslabel toegekend. Ook de afgelopen periode
zijn hier gesprekken over gevoerd en is het label opnieuw toegekend. Onze school heeft als
eindbeoordeling een 7,5 gekregen, een mooie ruim voldoende.
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Doe mee aan de Zwem4daagse!
Geef je nu op!
Maandag 29 augustus t/m donderdag 1 september

Tip:
Gratis podcast voor kinderen, voor op de achterbank richting jullie vakantiebestemming:
https://kinderpodcasts.nl

Judolessen
Rezin van der Kamp heeft de afgelopen periode tweemaal judoles gegeven aan alle kinderen van
de school. Na de zomer gaat hij starten met judolessen in Dwingeloo. Mocht uw zoon of dochter
interesse hebben, u kunt hen opgeven bij Rezin via: rezin@home.nl of 0611126804.

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)
-Meld je aan voor opleiding instructeur Nijntje beweegdiploma Eendaagse training Nijntje

Beweegdiploma van de KNGU start bij voldoende deelname in september 2022 in Westerveld.
-Zwem4daagse van maandag 29 augustus t/m donderdag 1 september Beleefpark Dwingeloo

