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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 

  
We verwelkomen de volgende nieuwe leerling bij 

ons op school.  
 

Groep 1/2b: Indy Kuik 
 

Van harte welkom op onze school. We wensen je 

een leerzame en een plezierige schooltijd!  

 

Typdiploma  
Super trots zijn Wietse 

Amkreuts en Ivan Venema 

uit groep 7 dat zij hebben hun 

typediploma gehaald. 

SUPER gedaan en GEFELICITEERD!  

 

AVG  
Denkt u aan de privacy-voorkeuren te registreren 

van uw zoon/dochter. Dit kunt u doen via de Parro 

app, ook als uw voorkeur is gewijzigd, kunt u dit 

via de Parro app aangeven. Wij krijgen daar dan 

een melding van. Graag voor woensdag 7 

december.  
 

 

 
 

 

5 dec. 

 

 

 

6 dec. 

 

10 dec. 

 

13 dec. 

 

21 dec. 

 

22 dec. 

 

23 dec. 

 

 

24 dec. t/m 

8 jan. 

Sinterklaasfeest 

Leerlingen om 12 uur vrij 

Studiemiddag team 

 

OR vergadering 

 

Verjaardag juf Simone  

 

Oudpapieractie 

 

Verjaardag juf Joke 

 

Kerstviering van 17.30-18.30u 

 

Leerlingen om 12.00 uur vrij 
start kerstvakantie 
 

Kerstvakantie 

 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 13 december 

Vanmorgen vond ik op mijn bureau een juten zakje met wat lekkers en een kaartje. 

Een mooi gebaar, in het geheim gegeven. Op het kaartje stond het verhaal van Sint 

Nikolaas beschreven. Waar het gaat om de vrijgevigheid die de samenleving 

overeind houdt. Maar vooral: laten we elkaar mooie verhalen blijven vertellen. 

Hoewel Sint en zijn pieten maandag pas op school komen, zal hij dit weekend al bij 

veel gezinnen in Dwingeloo zijn. We wensen u een heel fijn Sintfeest samen, met 

cadeautjes en mooie verhalen! 

 

Er zijn momenteel veel problemen met de systemen in ons moderne gebouw. De ene dag lijkt het 

ene probleem opgelost en dan plopt er ergens anders weer een probleem op. Dit betekent dat er in 

een aantal klassen berichten zijn gestuurd over het aantrekken van extra warme kleding. We 

vinden het heel vervelend en zitten er flink achteraan, maar zijn in deze ook afhankelijk van 

externe partijen. Vanmorgen zijn ze weer geweest en op dit moment lijkt alles weer op orde. We 

hopen dat het ditmaal voor langere duur is… 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 
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Programma Sinterklaasfeest 5 december  
Vol verwachting klopt ons hart”, want op maandag 5 december brengt Sinterklaas 

samen met zijn Pieten een bezoek aan onze school. De kinderen gaan die ochtend 

eerst allemaal naar hun klas. In de groepen 1 t/m 4 komen Sint en Pieten op bezoek 

gedurende de ochtend. De groepen 5 t/m 8 vieren hun surprise Sinterklaasfeest. Op 

deze feestelijke morgen zorgt onze ouderraad voor een lekkere traktatie! Zou de 

goede Sint wel komen? We zijn heel benieuwd hoe de Sint dit jaar weer aankomt op 

school!  

 

Ouders en kleine broertjes/zusjes zijn bij de aankomst van Sint en Pieten, natuurlijk 

van harte welkom op het schoolplein vanaf 8.30 uur.  
 

U bent van harte uitgenodigd op het plein! 
 

 

Pietengym en Rommelpiet 
Dolle pret   

Pret, spannend en plezier                                              

Plezier en beleven 

Beleven met elkaar 

Met elkaar bewegen en vertellen…………     rommelpiet  

 

Pietengym 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van alle groepen pietengym in de sporthal gekregen. De 

kinderen moesten onder andere over daken lopen en pakjes bezorgen. 

Natuurlijk hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 ook hun pietendiploma gekregen, heel goed 

gedaan! 
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Surprise kijkmiddag  
Het was een drukke middag en vol verwondering hebben we naar alle mooie surprises gekeken. 

We zijn ieder jaar weer heel erg onder de indruk van wat er allemaal bedacht en gemaakt wordt. 

De kinderen mogen er trots op zijn, op zichzelf en op elkaar!  

 

   
 

Voorleeswedstrijd 

Wietse (groep 7), Famke (groep 8a) en Lizz (groep 8b) hebben afgelopen week gestreden om de 

titel voorleeskampioen van de Storkschool. Alle drie hebben ze super voorgelezen, maar Famke 

kwam als winnaar naar voren. Goed gedaan! Ze mag nu door naar de lokale ronde van de 

gemeente Westerveld. 
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Ruim 100 kinderen naar Bach’s Boerencantate  
Meer dan 100 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ten Darperschoele uit Wapse, de 

Storkschool uit Dwingeloo en de Bosrank uit Havelte bezochten donderdag 24 november ‘De 

Boerencantate’ van Johann Sebastiaan Bach. Deze komische mini-opera werd speciaal voor hen 

uitgevoerd in Dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo en in Dorpshuis De Veldkei in Havelte. De 

uitvoeringen werden georganiseerd door PodiumParel Westerveld, in samenwerking met 

Cultuurklik. Financieel werden de voorstellingen mogelijk gemaakt door subsidies van het 

Ondernemersfonds Westerveld, het Cultuurfonds Westerveld en Cultuurklik. 

Vier professionele musici 

namen de kinderen mee naar 

de aardse genoegens van het 

boerenleven uit de 18e eeuw: 

sopraan Klaartje van 

Veldhoven, bariton Mattijs van 

de Woerd, klassiek 

accordeoniste Renée Bekkers 

en celliste Doris Hochscheid. 

In het verhaal bespotten een 

boer en zijn vrouw al zingend 

de oneerlijke praktijken van 

een machtige 

belastingontvanger uit die tijd. 

 

In deze intieme, Nederlandstalige uitvoering van de Boerencantate zat ook een knipoog naar het 

heden. Hilariteit en herkenning bij de kinderen als de boer zingend, snotterend en proestend een 

coronatest doet. De boerin en de boer oogstten, terwijl zij maar doorzongen, veel succes met de 

voorbereidingen van een denkbeeldige maaltijd. De blaadjes peterselie werden door de kinderen 

enthousiast ontvangen. 

De voorstelling was voor de leerlingen een heel toegankelijke ervaring met klassieke muziek op 

hoog niveau. De musici die deze cantate uitvoerden hebben alle vier op veel nationale en 

internationale podia gespeeld. 

PodiumParel Westerveld is een nieuwe organisatie, die het reeds bestaande culturele aanbod in 

Westerveld wil verbreden. Zij richt zich vooral op muzikale, theatrale en literaire activiteiten. 

Voor meer informatie: podiumparel.nl en voor contact: info@podiumparel.nl. 

Gevraagd: kerstspullen   
Het decoteam is op zoek naar kerstspullen om daarmee ook de school in kerstsfeer te 

kunnen brengen. Heeft u kerststpullen over? Of oude kerstspullen liggen die u niet meer 

gebruikt? Wij als DECOTEAM weten er wel raad mee en gaan er creatief mee aan de 

slag.  

Alvast onze dank, graag uw spulletjes z.s.m. inleveren op school. 

In de hal staat een kist, waarin u de kerstspulletjes kunt leggen. Wij zijn er BLIJ mee! 
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Waarom voorlezen belangrijk is (ook als uw kind al zelf leest)  

Sinterklaas en kerstverhaaltjes voor alle leeftijden. Het is leuk om voor en rond de sinterklaas en 

kersttijd verhalen te lezen, of voor te lezen. Het belang van voorlezen is groot. Uit onderzoek 

komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden 

voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met 

nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én hun taalbegrip. U kunt uw kind dus helpen 

door hem of haar iedere dag voor te lezen.  

De voordelen van voorlezen:  

• voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen  

• voorlezen vergroot de liefde voor boeken  

• voorlezen werkt rustgevend  

• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind  

• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten  

• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen  

• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten  

• voorlezen verhoogt de concentratie  

En…als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan 

lezen. 

 

 

                     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 2 december (VANAVOND) 
 

 
 

 

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

