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Nieuws Agenda 

     Nieuwe leerlingen  

 

 

 

 

 

Groep 1/2a: Starten in groep 1a 

                    Sanne Jonker 

                    Madelief van den Brandhof 

                    Adonay Meressee-Asmelash 

                    Bjorn Frans 

                    Coco Dolsma 

                    Famke Kalsbeek 

                    Anna Smit 

                    Wouter Omvlee 

                    Jens Schieving 

                    Mieke van Veenen 

 

Groep 1/2b: Starten in groep 1b 

                    Morris van Nes 

                    Kiki Pit 

                    Eva Westerhof 

                    Thijmen Heythekker 

                    Sam Dekker 

                    Mikó Sterenborg 

                    Guus de Kruijf 

                    Goos Kroes  

 

Groep 6:      Kaja van Og 

 

Allemaal van harte welkom op onze school. 

We wensen jullie een leerzame en een 

plezierige schooltijd toe! 

 

Adresgegevens  
Klopt uw adres, telefoon en emailadres nog? 

Wijzigingen kunt u mailen aan: 

a.wonder@talentwesterveld.nl  

29 augustus 

 

30 augustus 

 

31 augustus 

 

 

5-9 september  

 

6 september  

 

12-14 

september 

 

12 september 

 

14-16 

september 

 

19 september  

 

20 september  

Start schooljaar 

 

Luizencontrole 

 

Planning startgesprekken  

wordt gedeeld 

 

Startgesprekken 

 

OR vergadering 

 

Kamp groep 7 

 

  

MR vergadering 

 

Kamp groep 8a, 8b 

 

 

GMR vergadering 

 

Studiedag 

Leerlingen vrij 

 

Volgende 

Oudpapieractie 

Dinsdag 30 augustus 

 

 

We verwelkomen de kinderen 

op maandagmorgen 29 

augustus weer op school! 

 

Start schooljaar 
Het is zover, na 6 weken zomervakantie gaan we maandag a.s. weer van start. We hopen dat u 

genoten heeft. Aan het heerlijke zomerweer lijkt maar geen einde te komen. Het team van de 

Storkschool heeft vandaag de laatste voorbereidingen getroffen en we kijken ernaar uit de 

kinderen en u maandag weer te zien! Voor nu een fijn laatste weekend gewenst. 

Arja van Wijngaarden-Grit 
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Parro 
Als het goed is krijgt u een uitnodiging per mail voor het activeren van uw account voor Parro. U 

heeft hiervoor een app te downloaden op uw mobiele telefoon of naar talk.parro.com te gaan. De 

komende periode (tot de herfstvakantie) zullen wij gebruiken om Parro uit te proberen. Dat 

betekent dat het gebruik van de Klasbordapp komt te vervallen. Alle communicatie zal nu zoveel 

mogelijk via Parro verlopen.  

• Mededelingen 

• Dag- en/of weekberichten 

• Nieuwsbrieven  

• Gesprekken met de leerkracht (mailen is niet altijd meer nodig) 

• Privacy voorkeuren doorgeven 

• Agenda 

• Gespreksplanner 

 

Informatie 
Met deze nieuwsbrief sturen we u ook het informatieboekje voor komend schooljaar. Tevens is de 

jaarkalender toegevoegd, maar zijn ook op de website te vinden vanaf volgende week. 

 

AVG en NAW-gegevens  

Mocht er iets gewijzigd zijn in adresgegevens en dergelijke, laat het dan even weten, zodat we de 

leerling administratie actueel houden. Dat geldt ook, wanneer u iets wilt aanpassen met betrekking 

tot de toestemming foto's van uw kinderen te plaatsen in Parro, website en dergelijke (AVG).  

 

Even voorstellen 

 Hallo allemaal! Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen. Ik ben 

Lisa Meppelink, woon in Westerbork en ben 25 jaar oud. In mijn vrije tijd vind ik 

handballen en uitstapjes met vriendinnen leuk om te doen. Afgelopen jaar ben ik 

afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en dit jaar zal ik te vinden zijn in groep 

1/2a en groep 6. Laten we er met z’n allen een leuk jaar van maken. 

Mijn naam is Max Steenbergen, 21 jaar oud, en Lio-stagiair van de 

Hanzehogeschool in Groningen. Vanaf dit schooljaar ben ik onderdeel van het Burg. 

W.A. Storkschool team. Van september tot en met januari sta ik op de maandag, 

donderdag en vrijdag voor de klas in groep 5. Ik heb een grote passie voor sport. Zo 

voetbal ik in het eerste elftal bij de plaatselijke vereniging, v.v. Ruinen. Verder ga ik 

jaarlijks op wintersport en doe ik drie keer in de week aan fitness. Als zoon van de 

bakker ben ik nu al een aantal jaren werkzaam geweest als banketbakker en assistent-

broodbakker. Echter zie ik mijzelf later niet in de bakkerij staan, maar voor de klas. Ik 

ben ontzettend enthousiast en heb veel zin in het werken op deze gezellige school.  

Naast Lisa en Max zal ook Isabel bij ons starten als onderwijsassistent in de onderbouw. Zij stelt 

zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor. 
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Oudpapier ophalen    
Al sinds lange tijd halen wij, de Burg. W.A. Storkschool maandelijks oud papier op in de 

dorpskern Dwingeloo en de buitengebieden.  De opbrengsten van de inzamelacties van de Burg. 

W.A. Storkschool komen ten gunste van de leerlingen, denk aan schoolreizen en excursies die 

anders niet mogelijk zouden zijn. Alle ouders leveren als vrijwilliger een bijdrage bij de 

inzameling. Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen ook de komende jaren leuke 

dingen kunnen doen van de opbrengsten van de oud papier inzameling.  

 

Op dinsdag 30 augustus houden we weer een oud papieractie. De eerste ronde wordt het oud 

papier door de ouderraad opgehaald.  

 

Gymrooster    
 
Groep Dag Tijd   Dag Tijd 

3 Dinsdag 11.00-12.00  Vrijdag 9.30-10.15 

4 Dinsdag 12.30-13.15  Vrijdag 11.00-11.45 

5 Dinsdag 10.15-11.00  Vrijdag 8.30-9.30*1 

6 Dinsdag 13.15-14.10*2  Vrijdag 10.15-11.00 

7 Dinsdag 9.30-10.15  Vrijdag 13.00-14.00 

8 Dinsdag 8.30-9.30*1  Donderdag 10.30-11.30 
*1 Deze groep gaat ’s morgens direct naar de sporthal 
*2 Deze groep gaat vanaf de sporthal naar huis 

 

Het team van de Storkschool wenst u een fijn schooljaar! Tot maandag. 
 

 
 


