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Nieuws Agenda 
Wist u dat wij nog steeds zelftesten leveren, indien 

nodig? U kunt ze aanvragen bij de leerkracht van 

uw kind(eren). 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag  

13 december 
 

 

 

Sinterklaas  
Op maandag 5 december 

zal Sint met z'n pieten 

onze school bezoeken. 

Hoe het programma 

eruit gaat zien, volgt 

nog……  

23 nov.  

 

24 nov. 

 

 

29 nov 

 

2 dec. 

 

 

2 dec. 

 

 

 

5 dec. 

 

 

 

12 dec. 

 

13 dec. 

GMR vergadering 

 

Studiemiddag team 

Leerlingen om 12 uur vrij 

 

Pietengym groep 1-8 

 

Surprise inleveren 

’s morgens mee naar school 

 

Surprisekijkmiddag 15.00-16.00u 

welkom vaders, moeders, 

broers en zussen in groep 5-8 

 

Sinterklaasfeest 

Leerlingen om 12 uur vrij 

Studiemiddag team 

 

OR vergadering 

 

Oudpapieractie 

Feest! Dat is het thema binnen de gehele school. Het decoteam heeft de school ook weer in een 

heerlijke Sinterklaasfeer omgetoverd. Het zijn gezellige, maar drukke weken. Vorige week waren 

we nog in de ban van de prachtige lampionnen voor de Sint Maarten optocht en zaterdag werden 

we alweer verrast door de aankomst van Sinterklaas, in een vliegtuig weliswaar. In de 

kleuterklassen zijn heuse pakjesfabrieken opgericht en hebben we ook onze eigen stoomboot. Het 

is een gezellige boel. 

 

De afgelopen week hebben we u bijna allemaal weer gezien en gesproken tijdens de 

oudergesprekken. We vinden het fijn om samen met u de ontwikkeling van uw kind(eren) te 

volgen. Het zijn fijne gesprekken geweest en wij kijken er met een goed en tevreden gevoel op 

terug. 

 

Deze periode staat voor ons de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen centraal. Twee 

weken geleden hebben wij de KiVa monitor (groep 5 t/m 8) en het sociogram (groep 1 t/m 4) 

geanalyseerd. Ten opzichte van het afgelopen jaar zien we dat de kinderen zich schoolbreed weer 

fijner voelen op school. In de klassen volgen we het beeld van de afgelopen jaren en daar hebben 

we het gesprek over gevoerd. Wat zien we? En wat doen we daar dan mee? Één van de punten die 

naar voren komt is dat de meeste incidenten gebeuren op het schoolplein. We hebben tijdens de 

Gouden Weken al extra aandacht besteed aan de schoolplein regels en houden hier rekening mee 

tijdens de pleinwacht. We zien dan ook een daling ten opzichte van vorig jaar.  

Daarnaast hebben wij tijdens deze bijeenkomst ook oefeningen gedaan met onze mindset. Hoe zit 

het met onze eigen groeimindset? Hoe kunnen we die bij de kinderen stimuleren? En wat ervaar jij 

als jij je in de Panic Zone bevindt? Op de studiemiddag van volgende week krijgen wij een 

opfriscursus van KiVa en zullen we hier verder mee gaan. 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 
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MR:  
Sinds begin dit schooljaar heeft Jet de Vries de MR verlaten. Haar opvolger is Jody Alberts, 

tevens onze nieuwe voorzitter. We willen Jet bedanken voor haar betrokkenheid de afgelopen 

jaren en dat zij is gebleven toen alle bekende gezichten uit de MR verdwenen. En Jody heten we 

van harte welkom! Het is ontzettend fijn om compleet te zijn en samen verder te kunnen 

ontwikkelen met onze school.  

Sinterklaas 
Op maandag 5 december zal Sint met z'n pieten onze school bezoeken.  

-De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen dan een cadeautje. De ouders zorgen voor dit cadeautje. 

-De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben Sinterklaaslootjes getrokken. 

• Je koopt een cadeautje voor maximaal €7,50   

• Je knutselt een surprise waarin je het cadeautje verstopt of verwerkt 

• Het gedicht maak je vast aan de surprise 

• Zorg dat de naam van de ontvanger niet te lezen is (zet die bijvoorbeeld onderop de 

surprise, eigen naam zet je nergens op) 

• Als je je surprise mee naar school neemt heb je deze bedekt met/in een vuilniszak of een 

doek. We houden ervan als het geheim blijft.  

 

We verwachten de surprises op vrijdagochtend 2 december op school. Is het lastig om de surprise 

vrijdagochtend op school te brengen, dan is donderdagmiddag ook prima. In overleg komen we er 

vast uit.  

 

Surprisekijkmiddag groep 5 t/m 8  
We hebben op 2 december van 15.00-16.00 uur een surprisekijkmiddag op 

school. Vaders, moeders, broers en zussen zijn welkom om dan in groep 5-8 de 

surprises te komen bekijken.  
  

Kivaboom 
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’. De boom in de hal gaat door de 

leerlingen weer versierd worden. Het thema is winter.  

Nationale voorleeswedstrijd 
De groepen 7 en 8 van de Storkschool doen mee aan de nationale voorleeswedstrijd. In de eigen 

klas hebben meerdere kinderen gestreden om de plek als beste voorlezer van de klas. De beste 

voorlezers van de klas zijn: Wietse (groep 7), Famke (groep 8a) en Lizz (groep 8b). Zij gaan 

aankomende maandag in het speellokaal het tegen elkaar opnemen. Het is nog even spannend wie 

gaat winnen.. alvast veel succes! 

 

Smakelijk eten 
De kinderen van groep 3 hebben in het kader van 'Smakelijk eten' een geweldig uitstapje naar 't 

Hof van Dwingeloo gemaakt! De kinderen hebben spiesjes, pepernoten, patat, mayonaise en 

pannenkoeken gemaakt, geleerd hoe een tafel gedekt moet worden en zelfs drankjes uitgeserveerd 

aan tafel. Na alle inspanningen hebben ze aan een lange, gezellig gedekte tafel genoten van al het 
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lekkers. Als kers op de taart mochten alle kinderen nog een ijsje kiezen en versieren. Wat een 

feest!  

 

Enkele opmerkingen van de kinderen: 

Fien: Ik vond het leuk om pepernoten te maken, want ik mocht zelf de vormpjes bedenken.     

Jesse: Ik vond het leuk om de bloemen in de vaasjes te doen.     

Ronan: Ik vond het knijpen in de spuitzak van de cup-cakes zo leuk.   

Lynn: Het was zo leuk dat we zelf dingen mochten maken zoals pannenkoeken.     

Vayen: Ik vond alles leuk!   

Bo: Ik heb geleerd hoe je patat moet maken.     

Lisa D: Ik weet nu hoe ikzelf pepernoten moet maken.      

Jesse: Ik weet nu dat gebakken aardappelen minder gezond zijn dan patat in gezonde olie.     

Niek: Ik heb geleerd zelf mayo te maken. Die was wel lekker!     

Lisa W: Juf, waarom is de dag zo snel voorbij?  

 

Dodehoek 
De kinderen van de bovenbouw een les 

gehad in het fenomeen dodehoek. De 

kinderen kregen eerst een film te zien. 

Deze werd besproken en daarna gingen ze 

naar buiten. Daar stond een vrachtauto 

waarbij ze zelf konden ervaren wat een 

dodehoek precies betekend. Het was een 

leerzame middag.  
 

Dode hoeken zijn die ruimten rond een 

voertuig die de chauffeur vanuit het 

voertuig niet kan waarnemen. Ze worden 

ook wel blinde hoeken genoemd. Een dode 

hoek kan tot levensgevaarlijke situaties 

leiden. 
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Loose parts 
Loose parts, oftewel losse onderdelen zijn voorwerpen die kinderen op oneindig veel manieren 

kunnen gebruiken in hun spel. Door er iets mee te doen, te verplaatsen of te combineren met 

andere materialen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geweldig om te zien hoe de kleuters met dit materiaal bezig 

zijn! Daar word je toch BLIJ van! 

 
Samenspel, Fantasierijk, Spelend ontdekken van 

mogelijkheden….. 

 

Pompoenensoep 
Groep 7 heeft lekkere pompoenensoep gemaakt. Rick had alle ingrediënten meegenomen en 

iedereen had een taak. Van uien snijden, wortels snijden tot spekjes en uien bakken. Ook moesten 

de pompoenen worden gesneden. Om 12 uur hebben we van de eigengemaakte soep genoten. 

Heerlijk was het. 
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Decoteam 
Decoteam Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.  

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan!  

Wat is de hal en school weer prachtig ingericht in sinterklaassfeer. Met dank aan het Decoteam 

 

 

Voedselbank 
Wist u dat wij fruit en groente wat overblijft, doneren aan de voedselbank? Op 

deze manier gaat er geen ‘gezond eten’ verloren en kunnen we andere mensen 

er nog blij mee maken.   

 
 

 
                     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) 

 

- Breakdanceles 

 
 

 
 

 

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

