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Nieuws Agenda 
 

KIVA lied  (melodie Yellow Submarine) 
 

Ben je groot of ben je klein 

samen spelen is zo fijn.    

Met z'n tweeën is niet raar  

Het is leuker met elkaar 

KiVa schept samen een band 

en er staat geen kind aan de kant 

Want alleen is toch maar kaal 

Daarom spelen we allemaal....... 
 

Nooit meer pesten 

dat is nu ons doel 

wat een fijn gevoel 

je weet wat ik bedoel 

K     I    V    A !!    (per letter zeggen) 

staat voor ons symbool 

op onze KiVa-school............!!!! 

 

Volgende 

Oud papieractie 
Dinsdag 4 oktober 

 

3 okt. 

 

4 okt. 

 

5 okt. 

 

 

6 okt. 

 

10 okt. 

 

 

11-14 okt.  

 

12 okt. 

 

15 t/m 23 okt. 

 

23 okt. 

 

24 okt. 

 

25 okt. 

 

OR vergadering 

 

Verjaardag juf Dieni 

 

Talentdag 

leerlingen vrij 

 

Start Kinderboekenweek 

 

Studiedag 2 

leerlingen vrij 

 

Inloopweek (8.20-8.45u) 

 

Schoolkorfbaltoernooi  

 

Herfstvakantie 

 

Verjaardag juf Gea 

 

Hoofdluiscontrole 

 

Groep 6 museumbezoek  
 

Wat kunnen de kinderen, leerkrachten en ouders van groep 7 en 8 terugkijken op een mooi 

schoolkamp. Op de route naar Echten toe hebben de groepen een aantal wegversperringen 

getroffen en leuke ontdekkingen gedaan (groep 7 kan bijvoorbeeld wel kikkers vinden, groep 8 

iets moeilijker). De locatie was super en iedereen heeft zich uitstekend vermaakt. En voor een 

eventuele volgende keer: de vijver is echt groot genoeg om in te kunnen vissen 😊. Ik ben bij 

beide groepen even op bezoek geweest en het was fijn om dat te kunnen doen! 

 

Afgelopen dinsdag hebben wij als team onze eerste studiedag gehad. Het was een mooie dag, 

waarin wij een start hebben gemaakt met onze doelen. Vanuit stichting leerKRACHT, waar wij 

o.a. mee werken, wordt dit ook wel de ‘Startdag’ genoemd. Zo voelde het ook. We hebben onze 

visie er weer bij gepakt, de uitkomst van het gesprek op de studiedag van 9 mei jl. herhaald en 

bepaald welke ontwikkelingen we, binnen de gestelde doelen, dit schooljaar in kunnen en willen 

zetten. Na afloop gaven de collega’s aan het fijn te vinden om elkaar weer te zien, in ons grote 

team ziet lang niet iedereen elkaar regelmatig, en dat zij naar huis gingen met een vol hoofd vol 

ideeën.  

 

Een van de doelen is het werken met thematisch onderwijs. De onderbouw nam ons op de 

studiedag mee in hoe zij werken. Afgelopen week zijn zij gestart met het thema Dino’s en ook het 

Kinderboekenweekthema ‘Gi-Ga-Groen’ komt daarin terug. Wij nodigen u van harte uit om in de 

week voor de herfstvakantie weer een kijkje te komen nemen in alle klassen, waar dan ook 

gewerkt zal worden aan het Kinderboekenweekthema.  
 

Arja van Wijngaarden-Grit  



                                               

                                    Nieuwsbrief  nr.3 2022 - 2023 
                                               

                                          

 

Bericht over juf Gretha 
Na een zeer lang dienstverband vanaf 1 januari 1994 laten we jullie weten dat 

Gretha Oenema binnenkort onze organisatie gaat verlaten. We kijken terug op 

een zeer positieve tijd waarin Gretha van grote waarde is geweest voor onze 

school. Met name haar enthousiasme en toewijding naar de kinderen toe typeren haar en daarmee 

zijn we altijd zeer content geweest. We hebben alle vertrouwen in haar volgende stappen en 

wensen haar daar veel succes bij. 

 

Op dinsdag 11 oktober is er tussen 16.30 en 17.30u de gelegenheid om op school afscheid te 

nemen van juf Gretha. 

 

KiVa 
Regelmatig worden er lessen gegeven en gesprekken met de kinderen gevoerd over 

allerlei onderwerpen die met de sociaal-emotionele ontwikkeling te maken hebben. We 

werken samen aan een fijne sfeer en een gezellig klimaat binnen het gebouw de 

Twingel. Om onze samenwerking zichtbaar te maken, staat in de hal een boom, ‘de 

KiVa-boom’. Afgelopen week werd ons KiVa lied gezongen met alle kinderen van school. 

Wat was het fijn om dit met elkaar te kunnen doen en wat ziet de boom er leuk uit!  
 

Inloopweek 
In de week van 11-14 oktober is er weer een inloopweek. U hebt dan de gelegenheid om tussen 

8.20 en 8.45u een kijkje in de klas te nemen. De kinderen kunnen u vertellen wat er in de klas 

gedaan wordt en u kunt zien waar de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen tot geleid heeft.  

 

Verlofaanvragen 

Wij krijgen regelmatig vragen over verlof of verlofaanvragen binnen per mail. Op de website van 

onze school is het formulier voor de verlofaanvraag te vinden onder: De School- verlofaanvraag.  

Bij het verlofformulier kunt u ook de omstandigheden vinden die in aanmerking komen voor 

verlof. Wij vragen u het geplande verlof minimaal 2 weken van te voren in te dienen. 

Uitnodigingen feestjes    
We merken dat er weer steeds meer uitnodigingen voor feestjes uitgedeeld worden op school of in 

de lockers worden gestopt. We willen u vragen deze niet op school uit te delen. Het zorgt in veel 

situaties voor stress bij de kinderen of zij ook een kaartje hebben gekregen.  

Parkeren  
Graag vragen we uw aandacht voor het parkeren bij school en het gebruik 

van de Kiss&Ride. Deze foto is afgelopen week gemaakt door een ouder 

die gebruik wilde maken van de Kiss&Ride. Op deze manier lukt dat niet. 

De Kiss&Ride is alleen ter gebruik om uw zoon/dochter uit te laten 

stappen, zodat u door kunt rijden. Wilt u parkeren, of met uw 

zoon/dochter meelopen naar binnen, dan vragen we nadrukkelijk om 

gebruik te maken van de grote parkeerplaats. Momenteel ontstaan er 

gevaarlijke situaties bij de Kiss&Ride.  
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Schoolkamp groep 7 en 8 
Afgelopen week zijn groep 7 en 8 beide 3 dagen op schoolkamp geweest naar de Westerbergen in 

Echten. Met de groep zijn we op de fiets vertrokken. Onderweg kwamen we koeien en schapen 

tegen. Op de camping hebben we kunnen genieten van het zwembad en  

de klimtoestellen. Beide groepen hebben op de tweede dag kunnen lasergamen, klimmen en 

midgetgolfen. Verder hebben we verschillende spellen in het bos gedaan. Kortom we hebben  

een heel leuk en gezellig kamp gehad! 
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Planten groep 6 
In groep 6 wordt op dit moment gewerkt aan het thema ‘Planten’. Om planten en het groeien van 

planten van dichtbij te beleven, hebben de kinderen thuis stekjes verzameld. Vorige week zijn ze 

aan de slag gegaan met water, potjes, bekertjes en potgrond. De lokalen staan nu gezellig vol met 

plantjes! Sommige met de voetjes nog in het water, andere al in een potje met grond. We gaan 

samen ontdekken wat goed was en wat minder goed heeft gewerkt. De kinderen verzorgen de 

plantjes erg goed. We hopen dan ook op een mooie jungle aan het eind van het schooljaar 
 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegelactie  
Van woensdag 28 september t/m woensdag 5 oktober gaat de 

Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan 

weer op pad. Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere 

kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en 

andere leuke producten te verkopen.  
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Ieder kind met een vrij hoofd naar school Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat 

ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het 

lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de 

Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze 

bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar 

school kunnen.  

Oud Papier Actie    
Op dinsdag 4 oktober houden we weer een oud papieractie. Ouders die ingeroosterd staan om te 

helpen, krijgen een week van tevoren per mail een reminder, reageer daar alsjeblieft op! We 

starten om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school. Bij verhindering is het de bedoeling dat u 

zelf voor vervanging zorgt. Indien u op het laatste moment onverhoopt echt niet kan komen helpen 

en niemand kunt vinden die u kan vervangen, geef dit dan door aan Geesje Barels 06- 44732793 

of Allard Wiechers 06-50966473   

 

fam Ter Bork, fam Bosman, fam Bosscha, fam v/d Brandhof, fam Bruins (Bloem), fam Bruins 

(Teun), fam Daleman, fam Dekker, fam Dijkema (Hugo)  

reserve: fam Dijkema (Vera), fam Dikkentman 

                     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) 

- Zpannend Zernike ontdek de wereld van technologie en wetenschap 2022 

- Soosavond Soosjeugd Dwingeloo in Over Entinghe  

- ASTRON organiseert op zondag 2 oktober (12-16 uur) een open dag. Dus niet alleen 

rondleidingen in de radiotelescoop, maar ook in de labs bij ASTRON, NOVA en JIVE. Je kunt er 

van alles te weten komen over sterrenkunde. Informatie o.a. op astron.nl 
 

 
 

 

https://storkschool.talentwesterveld.nl/nieuwsberichten/prikbord-2/

