
5                                               

                                    Nieuwsbrief  nr.5 2022 - 2023 
                                               

                                          

Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 

  

 
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school.  
 

Groep 1/2b: Lise Jonkers 

 

Van harte welkom op onze school. We wensen je 

een leerzame en een plezierige schooltijd!  
 

 

Wist u dat wij nog steeds zelftesten leveren, indien 

nodig? U kunt ze aanvragen bij de leerkracht van 

uw kind(eren). 

 

 

Bericht van de Ouderraad 

Dinsdag 15 november 

Ouderinloop 

Van 19.30 tot 20.00 uur 

 

Wegwerkzaamheden op de Heuvelenweg 
Als school waren wij hier niet van op de hoogte. 

We willen u vragen als u op de fiets komt, om het 

Kerkpad te gebruiken. En als u met de auto komt 

de Esweg te nemen. De Kiss&Ride is momenteel 

niet te gebruiken. Excuses voor het ongemak. De 

werkzaamheden zullen nog minimaal 1 week 

voortduren. 

 

3-11 nov. 

 

4 nov. 

 

 

 

10 nov 

 

 

11 nov. 

 

14-18 nov. 

 

15 nov.  

 

16 nov.  

 

17 nov.  

 

22 nov. 

 

23 nov.  

 

24 nov. 

 

Week van de Mediawijsheid 

 

Margedag kleuters  

Leerlingen van groep 1 en 2 

zijn vrij 

 

Sint Maarten optocht groep 1-4 

in school 

 

Sint Maarten 

 

Oudergesprekken 

 

OR vergadering 

 

MR vergadering 

 

Annet Wonder jarig 

 

Jacqueline de Vries jarig 

 

GMR vergadering 

 

Studiemiddag team 

Leerlingen om 12 uur vrij 

 

         Volgende 

Oud papieractie 
Dinsdag 8 november 

 

 

 

Terwijl alle bladeren van de bomen vallen en het steeds kaler wordt buiten, verdwijnt het gevoel 

van de herfstvakantie ook verder naar de achtergrond. Wat was het een heerlijke week. We hebben 

echt van de herfst kunnen genieten, de natuur hielp ons daarbij! 

 

Afgelopen weekend werd de tijd verzet, dat laat ons altijd 

weer even nadenken. Welke tijd gaan we tegemoet? En wat 

doet dat met ons? De één kan wat beter tegen opstaan in het 

donker, ’s avonds met een dekentje en kopje thee op de 

bank, terwijl de ander liever zonder jas buiten is en kan 

genieten van de zon. Maar waar je voorkeur ook ligt, deze 

tijd staat vooral in het teken van gezelligheid. De natuur 

geeft ons mooie kleuren, we maken het binnen gezellig en 

knus met versiering en kaarsjes, er is veel van te maken. 
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En toch zet deze tijd ons dit jaar ook op scherp. De hoge energiekosten laten ons bijv. dagelijks 

realiseren wat we wel en niet kunnen besteden. Daar waar de één het net redt, redt de ander het nu 

precies niet. Onze stichting heeft op dit moment bijvoorbeeld nog een ‘voordelig’ contract, 

waardoor de energiekosten betaalbaar zijn. Maar ook dat kan veranderen.  

 

We zien om ons heen veel initiatieven starten, maar maken hier zelf nog geen gebruik van. Er is al 

wel gesproken over bijvoorbeeld de lunchtrommels van de kinderen, of het sinterklaascadeautje 

wat eraan zit te komen. Weet dat wij kunnen meedenken, er ligt soms een oplossing om de hoek. 

Waar het ons om gaat is dat de kinderen met gelijke kansen kunnen opgroeien. 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

 

Absentie 

Sinds het gebruik van Parro worden ziekmeldingen of artsenbezoek direct gekoppeld aan het 

dossier van uw kind in Parnassys. Via het ouderportaal kunt u inzien welke absentiemeldingen 

daarin worden gedaan. Ook verlofmeldingen en ongeoorloofd verzuim staan hierin vermeld. Het 

ongeoorloofde verzuim dienen wij als school te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zet daar 

vervolgens een actie op in. Ongeoorloofd verzuim zijn ook te laat meldingen. Indien uw zoon/ 

dochter regelmatig te laat komt, wordt daar, nadat het al eens met u is besproken, ook een melding 

van gedaan.  

 

Bericht van de Ouderraad 

Op dinsdag 15 november aanstaande bent u welkom op de ouderinloop tijdens de vergadering van 

de ouderraad. Tijdens deze inloop kunt u stukken inzien en vragen stellen over het financiële 

resultaat van het afgelopen boekjaar van de ouderraad. Van 19.30 tot 20.00 kunt u binnenlopen in 

het schoolgebouw. De ouderraad vergadert aan de stamtafel op de benedenverdieping. 
 

Hartelijke groet  

Kristien Amkreutz  

secretaris OR  

 

Het luizenpluisteam zoekt versterking 
Maandag ná de herfstvakantie heeft na lange tijd het luizenpluizen weer plaatsgevonden. Hieruit is 

de noodzaak gebleken met elkaar scherp te blijven, aangezien in meerdere groepen luizen en/of 

neten in de haren van de kinderen zijn gesignaleerd. Dankzij het luizenpluisteam gaan we de strijd 

tegen deze vervelende beestjes aan. Dit luizenpluisteam signaleert, zodat ouders/verzorgers de 

haren meteen kunnen gaan behandelen. Daarvoor onze dank! Echter kan het team worden 

versterkt, want vele handen maken licht werk!  

Heeft u elke maandagochtend na een vakantie van 8.30 uur tot circa 10.00 uur een gaatje 

vrij in uw agenda en wilt u het luizenpluisteam versterken, stuur dan een mail naar juf 

Romy (groep 3) r.mulder@talentwesterveld.nl en meld u aan! 

 

Dode hoek les voor groep 7/8 
Volgende week wordt er een praktische dode hoek les gegeven aan de kinderen van groep 7/8. De 

provincie Drenthe en de gemeente bieden deze les aan alle basisscholen aan. Onder het motto 

“Samen richting nul” streeft de provincie en de gemeente naar minder verkeersslachtoffers, dus 

ook in de dode hoek van vrachtwagens en andere grote voertuigen. 
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Verkeer  
We hebben een verkeersouder gevonden in Afra Roner. We gaan binnenkort bekijken wat we 

samen kunnen betekenen. 

 Reminder: In het voorjaar zijn alle fietsen gekeurd door vrijwilligers van het 

VVN. Toen bleek dat, van ongeveer de helft van de fietsen, de verlichting 

vaak niet op orde was. 

Het wordt weer vroeg donker, hoe is dat nu met de fiets van uw kinderen? 
 

Zoals u heeft kunnen zien ligt de weg er voor een deel uit vlak voor school. 

Het fietspad achterlangs, het kerkpad, is nu echt veiliger. 

 

  

Afsluitend bezoekje aan de dierenartsenpraktijk in Dwingeloo 
Groep 4 heeft vorige week donderdag een bezoekje gebracht aan de 

dierenartsenpraktijk in Dwingeloo. Dit was een geslaagde afsluiting van het 

project: "Waar is het?" Dit project ging over je eigen huis, de woonomgeving 

van de kinderen en vervolgens over Nederland en de ruimte. De kinderen 

hebben de verschillende facetten in de dierenartsenpraktijk kunnen bekijken 

en vragen kunnen stellen. Op deze manier kwamen ze ook meer te weten 

over de verschillende beroepen in hun eigen dorp. We willen de medewerkers 

nogmaals bedanken en ook de ouders voor de begeleiding. 

 

Het volgende project van Alles-in-1 is: "Jij en ik,". Dit gaat over eten en 

drinken, muziek en dans, wonen en spelen, kleren en feesten. Het project duurt 8 weken. 

 

Heerlijk herfstweer 
De kinderen van groep 3 hebben een heerlijke boswandeling gemaakt. Gewapend met een 

eierdoos voor de natuurbingo konden de schatten uit de natuur worden bewaard.  
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Groep 5  
 

Maandag kwam ‘bushcrafter’ Evan 

langs om de leerlingen van groep 5 

iets bij te brengen over 

paddenstoelen, eetbare planten en het 

maken van vuur. Iedereen was 

ontzettend enthousiast! Veel kinderen 

slaagden erin om zelf ook vuur te 

maken! 

 

 

Oud Papier Actie     
Op dinsdag 8 november houden we weer een oud papieractie. Ouders die ingeroosterd staan om 

te helpen, krijgen een week van tevoren een telefoontje! We starten om 18:00 uur. We vragen u 

rond 17:55 uur op de parkeerplaats van het schoolplein te zijn, zodat alle wagens ook echt om 

18:00 uur kunnen vertrekken. 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: Bastiaan Smeenge 06-22930640 of Arjan 

Kloosterman 06-10226815 of Geesje Barels 06-44732793 

Na afloop proberen we elke keer met wat drinken klaar te staan voor een gezellige afsluiting. 
 

Dinsdag 8 november 2022 

fam Dikkerboom, fam Dolsma, fam Doorten, fam Drenth, fam Eshuis, fam Fledderus (Laura), 

fam Fledderus (Milo), fam Frans, fam Heythekker (Bas) 

reserve: fam De Groot, fam Guis 

 

Sint Maarten 
Elf november is de dag 

Dat mijn lichtje 

Dat mijn lichtje 

Elf november is de dag 

Dat mijn lichtje branden mag 

In verschillende groepen wordt flink geknutseld en worden er prachtige lampions gemaakt.  

 
                     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) 

- Soosavond Soosjeugd Dwingeloo in Over Entinghe (zie poster hieronder) 

- Wereld stotterdag 

- Halloween party 

- Persbericht week van de vaktherapie 

 
 

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

