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Nieuws Agenda 
 

 
Vanaf maandag 5 september zijn we gestart 

met het geven van ‘schoolfruit’ aan alle 

kinderen op school op woensdag, donderdag en 

vrijdag. 
Voor ouders - EU Schoolfruit 

 

Adresgegevens  
Klopt uw adres, telefoon en emailadres nog? 

Wijzigingen kunt u mailen aan: 

a.wonder@talentwesterveld.nl  

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 4 oktober 

12-14 

september 

 

12 september 

 

14-16 

september 

 

19 september  

 

20 september  

 

 

23 september 

Kamp groep 7 

 

  

MR vergadering 

 

Kamp groep 8a, 8b 

 

 

GMR vergadering 

 

Studiedag 

Leerlingen vrij 

 

VELDdag bos 

Groep 8 

 

 

 

 

De eerste twee weken zitten erop. Hoewel het heerlijk was om nog zo lekker nazomers te starten, 

werden we allemaal wel heel blij van de regen gisteren. Niet alleen de natuur had het nodig, wat 

verkoeling in school is ook fijn. 

 

Met het team kijken wij terug op twee fijne weken. Er heerst een fijne sfeer in school en in de 

groepen. Daar zijn de leerkrachten en kinderen druk met de Gouden Weken. Het proces van 

groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de 

leraar en de regels. De leerkrachten besteden veel aandacht aan de positieve relatie met de 

kinderen.  

 

En als je dan weer twee weken bezig bent, lijkt de vakantie ook alweer ver weg. We zitten weer in 

het ritme, agenda’s lopen vol, de lesprogramma’s draaien weer en de eerste uitjes zijn weer aan de 

orde. De komende week gaan de groepen 7, 8a en 8b op schoolkamp. We wensen ze alvast heel 

veel plezier met elkaar in Echten!  

 

Zoals u verder misschien al wel gezien hebt, hebben wij dit schooljaar veel studiedagen. Op de 

studiedag in mei jl. hebben we geëvalueerd waar we staan m.b.t. onze visie en doelen uit het 

schoolplan. Daaruit hebben we de doelen voor komend schooljaar opgesteld: 

✓ We gaan aan de slag met het thematisch werken. Hoe kunnen we rijke thema’s neerzetten 

met alles wat we al in huis hebben? 

✓ We gaan verder aan de slag met het handelingsgericht werken. Hoe volgen we kinderen en 

hoe kunnen we dat zo effectief mogelijk doen? 

✓ We gaan aan de slag met ouders & omgeving. Hoe gaan we de samenwerking verder vorm 

geven? 

Maar ons grootste doel is dat alle kinderen zich fijn voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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 Schoolfruit 
Onze school doet mee aan het EU-Schoolfruit programma. We starten 

volgende week! Vanaf maandag 5 september zijn we gestart met het 

proeven van fruit en groente. Daarnaast geven we ook lessen over fruit, 

groente en gezonde voeding.   
  
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten 

proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en 

structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien 

tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door 

EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog 

niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, 

doet eten.  
  

Gymles 
Regels in de gymles: zo maken we de gymles leuk, veilig én schoon. 

  

1. Sieraden: voor de veiligheid van iedereen moeten sieraden af. Denk hierbij aan armbanden, 

kettingen, ringen en grote oorbellen. Achter deze sieraden kun je blijven haken en dat zorgt 

voor een onveilige situatie.  

2. Gymschoenen: De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymschoenen dragen tijdens 

de gymles. Deze schoenen mogen geen zwarte strepen achterlaten in de sporthal.   

3. Lange haren: lange haren moeten vastgemaakt worden met een elastiekje of haarband. Dit 

zorgt voor goed zicht tijdens het sporten en ter voorkoming van ongelukken. 

4. Gymkleding: flexibele kleding die kan ademen is belangrijk om goed te kunnen bewegen. 

Een T-shirt en korte broek hebben de voorkeur. 

Het gymrooster is als volgt:  

Dinsdag:  groepen 3 t/m 8                                   

Donderdag:  groep 8 

Vrijdag:  groepen 3 t/m 7 

 

 

 

Project Bos Natuurlijk! 
Groep 8 is ingeloot voor het project Bos Natuurlijk! We beginnen dit project met een gastles op 

school, deze vindt plaats op 21 september. Vervolgens hebben we op vrijdag 23 september een 

Velddag waarbij we gaan rondstruinen door het bos met een boswachter. Vervolgens zullen de 

kinderen daar ook één van de vijf workshops gaan volgen. Met die workshop zullen ze op school 

verder gaan werken en een presentatie gaan voorbereiden. Op woensdagavond 12 oktober is de 

presentatieavond voor alle ouders. Verdere informatie over de Velddag en de presentatieavond 

volgt nog. 

 

Verkeer 
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent ook direct dat er meer verkeer is. 

Toen de school, een paar jaar geleden werd gebouwd, is het fietspad bij de Aldi 

langs het Kerkpad, verbreed en verhard. Het is een veilig fietspad, misschien kan 

iedere ouder zijn of haar kind(eren) daar nog eens op wijzen? Hoe leuk is het om 

dit samen eens te fietsen?  De Heuvelenweg is een stuk onveiliger, daar rijden veel 

auto's.  
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Project strips groep 7 
Groep 7 werkt met staal taal in het thema strips. Jort heeft ons les gegeven in het tekenen van 

strips. Hij had zelf deze les gevolgd in het Forum in Groningen. De uitleg deed hij via een 

PowerPoint. Daarna gaf hij opdrachten en aanwijzingen tijdens het tekenen. 
Het was een leuke creatieve les 

 

              
 

Podiumplan Westerveld 2022/2023 

Kunst en Cultuur Drenthe heeft het initiatief genomen tot het zogenaamde Podiumplan. Het 

Podiumplan is een afspraak tussen de gemeente en alle basisscholen en Podiumkunsten. Het doel 

is de leerlingen van de basisscholen in aanraking te brengen met een bepaalde kunstuiting door de 

kunst in de school te brengen. Kunst en Cultuur Drenthe komt ieder schooljaar met een breed 

kunstaanbod waar scholen hun wensen kenbaar kunnen maken op het gebied van muziek, theater, 

dans, poppenspel en beeldende kunst. Het pakket voorziet er in dat iedere leerling gedurende het 

schooljaar twee kleinere voorstellingen dan wel één grote krijgt aangeboden. Daarnaast is een 

specifieke leerlijn erfgoededucatie waarbij kinderen kennismaken met het historisch erfgoed in de 

omgeving.  

 

 

Verkeerstheater 
De kinderen van groep 3 en 4 hebben afgelopen woensdag een 

voorstelling gezien; Stop!Licht! Daarin zijn de kleuren rood, 

groen en de rotonde uitgelegd. 
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Nationale Sportweek Westerveld voor jong en oud 16 t/m 25 september 
 

Nationale Sportweek Westerveld: doe nu mee met een gratis kennismakingsles bij een 

sportclub naar keuze! 

Van 16-25 september 2022 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in 

Nederland hun deuren open, zo ook diverse sportverenigingen en sportaanbieders uit Westerveld. 

Een perfecte kans voor jong en oud om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen bij een 

sportclub en samen sportplezier te beleven. De Nationale Sportweek is een initiatief van 

NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten voor sportclubs. Vanaf dit jaar wordt de 

Nationale Sportweek Westerveld gecombineerd met het programma ‘Sportpret’. Binnen deze 2 

weken houden dit jaar zo’n 20 sportclubs uit Westerveld open trainingen en/of verzorgen clinics, 

waar zowel jeugd, volwassen en/of senioren gratis aan mee kunnen doen.  
 

Wil je meedoen aan (één van) deze clinic(s), ga dan 

naar www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek. Hier staat het volledige programma met 

de gratis clinics weergeven en kun je zelf in alle rust een keuze maken aan welke gratis 

kennismakingsles(sen) u zou willen deelnemen. 

 

Roestvrij theater 
Roestvrij Theater start op 24 september met Theatertrainingen voor 4 t/m 12 jaar in hun nieuwe 

thuisbasis, DE KAS. 

In de nieuwe thuisbasis heeft Roestvrij Theater de mogelijkheid om 

theatertrainingen te organiseren. Hier krijgt je creativiteit, je 

fantasie en je verbeelding alle vrijheid en wordt deze ook nog eens 

extra gestimuleerd. 

Die vrijheid is de basis van onze theatertraining 

Het thema van de theatertraining is “nieuw”. 

Samen met theaterdocent Margriet Bolding gaan de deelnemers de ruimte ontdekken en dingen 

‘nieuw’ maken. Wat betekent het woord nieuw eigenlijk? Wat heb je daar allemaal voor nodig? 

Kan je van iets ouds iets nieuws maken en kan je zelf misschien ook nieuw worden? Al 

spelenderwijs leren de kinderen tijdens een vijftal workshops verschillende theatertechnieken, 

waarbij fysiek theater en het gebruik maken van de locatie de meeste aandacht krijgt. We eindigen 

de workshops met een korte, gezamenlijke presentatie voor ouders/verzorgers en belangstellenden 

in de kas.  

Meer informatie over deze Theatertrainingen en aanmelden kan via www.roestvrijtheater.nl of 

mail naar welina@roestvrijtheater.nl  

                     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) 
 

http://www.westerveldverbonden.nu/nationalesportweek
mailto:welina@roestvrijtheater.nl
https://storkschool.talentwesterveld.nl/nieuwsberichten/prikbord-2/
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- Instapdag jeugdtheater. Het Jeugdtheater Diever organiseert op zaterdag 17 september van 13.30-

16.00 uur bij het Shakespearehuis aan de Hezenes. 

 


