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Nieuws Agenda 

Nieuwe leerlingen 

  
We verwelkomen in het nieuwe jaar, de volgende 

nieuwe leerlingen bij ons op school.  
 

In groep 1/2a:                 Jari Bloemerts 

                                        Nara Chipps 

                                        Anne-Liz Grit 

                                        Floor Gunnewijk 
 

In groep 1/2b:                 Floris Alberts 

                                        Milan Schieving 
 

In de NT2 klas:               Jemal Al Abed 

                                        Sultan Al Abed 

                                                     Ebrahim Alakhali 

                                        Sara Al Dimashki  

                                        Ahmad Al Hajy 

                                        Alhasan Al Hajy 

                                        Nabaa Al Hajy 

                                        Nour Al Hajy 

                                        Rana Al Hajy 

                                        Meryem Coskun 

                                        Lisa Yilan 

                                         

Van harte welkom op onze school. We wensen 

jullie een leerzame en een plezierige schooltijd!  

 

 

 

24 dec. t/m 

8 jan. 

 

25 dec. 

 

28 dec.  

 

 9 jan. 

 

 

  

9 jan. 

 

 

11 jan. 

 

19 jan. 

 

Kerstvakantie 

 

 

Verjaardag juf Romy 

 

Verjaardag juf Sandra 

 

Eerste schooldag in het nieuwe 

jaar 2023 

Start NT2 taalklas 

 

Het luizenpluisteam komt 

checken op luizen en neten 

 

MR vergadering 

  
GMR vergadering 

 

Volgende 

Oudpapieractie 
Dinsdag 10 januari 

 

 

 

Typdiploma  
Super trots is Hidde van 

Barneveld uit groep 7. Hij 

heeft zijn typediploma gehaald. 

SUPER gedaan en 

GEFELICITEERD! 

 
Wat is dit een heerlijke tijd. De afgelopen weken hebben wij toegewerkt naar een fijne, 

versierde school met als klapper de kerstviering en foute kersttruienparade. Wat was het 

genieten om dit met elkaar te kunnen doen. We hebben er als team meerdere malen bij 

stilgestaan hoe dit de afgelopen jaren is geweest en wat een verademing de afsluiting van 

2022 was. Aan alle ouders, collega’s, kinderen en een ieder die heeft geholpen de afgelopen 

weken: bedankt! Samen hebben we er een fantastisch einde van gemaakt. 

 

Ik heb de afgelopen weken veel teruggekeken en ook alvast wat vooruit naar het komende 

jaar. Een jaar geleden startte ik als directeur en schreef ik in de week voor de kerstvakantie mijn laatste 

stukje als IB-er. Dit voelt nog steeds als gisteren, maar aan de andere kant ook weer helemaal niet. Wat 

hebben als school veel meegemaakt dit jaar. Mooie, maar ook minder fijne momenten.  
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Het jaar startte voor ons allemaal met een dikke coronagolf. Binnen no-time waren velen van ons in 

quarantaine en was het flink puzzelen om de groepen bezet te houden of online les te geven. Er werd een 

beroep gedaan op ons allemaal en dat hebben we ook echt gevoeld. Gelukkig verdween corona steeds verder 

naar de achtergrond en hebben we veel activiteiten samen weer kunnen oppakken.  

 

We hebben dit jaar ook afscheid genomen van een aantal collega’s. Aan de andere kant zijn er ook een aantal 

nieuwe mensen ons team komen versterken. Het vertrek of de komst van een collega zorgt toch altijd voor 

een fase van groepsvorming in een team, niet anders dan bij de kinderen.  

 

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar kan ik zeggen dat er meer rust is gekomen. Rust in het team, rust in 

de school en ook rust in onze samenwerking. We hebben als team heel goed kunnen inzetten op dat wat wij 

het belangrijkste vinden: goed onderwijs. Hier zijn wij volop mee in ontwikkeling en ik neem jullie daar zo 

af en toe ook graag in mee. In school hebben we veel opgeruimd, de schoonmaak op orde gekregen en is het 

een stuk netter geworden. Als je hier tijdens de schooldag rondloopt straalt er ook rust uit in alle groepen. 

Het is echt fijn om hier te mogen zijn en te mogen werken. En onze theepauze ’s middags is voor ons een 

feestje. We vinden elkaar iedere dag in onze (helaas heel vaak koude) teamkamer en zijn een mooi team. 

 

Toen ik hier startte tweeënhalf jaar geleden kreeg ik vaak te horen dat er zo weinig meer ‘gebeurde’ op de 

Storkschool. Ik wist niet hoe het eerst was, ik ben immers middenin de coronatijd gestart. Maar ik kom er 

steeds meer achter waarop gedoeld werd. Het lukt ons weer om het onderwijs breed in te zetten. Buiten naar 

binnen te halen, expertise buiten de school op te zoeken, uitstapjes te maken, thema’s af te sluiten met de 

ouders in de school. Wat is dat mooi. Het is genieten om het enthousiasme bij iedereen te zien en hoe dit 

door de kinderen ontvangen wordt. Zeer waardevol en rijk onderwijs! 

 

Ik ben trots op het jaar 2022. Het verliep niet altijd zonder slag of stoot, maar we kunnen er met een goed 

gevoel en een glimlach terugkijken! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen. Dit jaar weer gezellig samen, 

met aandacht voor elkaar. Misschien voor sommigen wat minder uitbundig, maar de lichtjes schijnen voor 

ons allemaal. Een fijne vakantie gewenst, mooie start van 2023 en tot in januari! 

 

Arja van Wijngaarden-Grit 

 

Kerstviering 
Gisteravond hebben we met de hele school kunnen genieten van een heerlijke kerstviering. De kinderen 

hebben genoten van de mooie en lekker hapjes en de ouders die wilden zijn blijven hangen voor een kopje 

snert, broodje hamburger of gehaktbal. We willen graag alle ouders bedanken voor het maken van de hapjes 

en een groot dankwoord voor de oudderaad. Wat hebben zij weer gezorgd voor een fijne ontmoetingsplaats 

voor ons allemaal.      
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Foute kerstparade 

                   
Vandaag hebben wij samen met de kinderen het jaar afgesloten met een foute kerstparade. De kinderen 

mogen deze ochtend in hun gekste, grappigste of kleurrijkste kerstoutfit naar school komen. Alle groepen 

hebben een klein optreden gegeven, waarbij de foute kerstoutfits geshowd werden op de rode loper. 

 

NT2 klas 

 
Inmiddels is er een lokaal ingericht om kinderen uit Syrië, Eritrea en Turkije 

te kunnen ontvangen. Maandag 9 januari gaat de NT2 klas starten. Deze 

ochtend zullen ook de ouders van deze kinderen er zijn om een kijkje in de 

klas te nemen, onder het genot van een kopje koffie. Wij wensen de kinderen 

en de leerkrachten een fijne start toe! 

 

 

 

Luizenpluizen 

Na iedere vakantieperiode worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis en neten door het 

luizenpluisteam. We vinden het belangrijk om te controleren op hoofdluis en zijn blij met de enthousiaste 

groep ouders die onze Luisbrigade vormen.  Het is dan handig dat kinderen geen gel in hun haren hebben en 

dat de haren niet vol speldjes en vlechtjes zitten. Mochten zij luizen bij uw kind vinden, dan wordt u door 

een leerkracht op de hoogte gesteld. 

Ouderbijdrage 
Alle ouders waarvan email gegevens in Parnassys staan krijgen een factuur. Voor twee kinderen kun je dus 

vier emails ontvangen. Het is de beste methode, omdat je natuurlijk ook met gescheiden ouders en zo te 

maken hebt, maar kan misschien vragen oproepen. Uiteraard kan een factuur niet meerdere malen betaald 

worden. Als de andere ouder zou gaan willen betalen dan krijg je gewoon een melding dat de factuur al 

voldaan is.  

 

Vervanging juf Simone 
Helaas is juf Simone nog steeds afwezig. Zij werd het afgelopen half jaar vervangen door Denise Wermink. 

Denise had echter per 1 januari een baan op een andere school van onze stichting geaccepteerd en kon ons 

maar tot de kerstvakantie ondersteunen. Na de kerstvakantie zal zij overgenomen woorden door Demi 

Scholten. Demi is afgestudeerd onderwijsassistent en zit nu in het derde jaar van de opleiding Pedagogiek. 

We zijn blij dat het ons wederom gelukt is een vervanger te vinden. De werkzaamheden van Denise kunnen 

hierdoor worden voortgezet. 
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VOS banket bedankt! 
De zakjes met pepernoten die alle kinderen op 5 december hebben gekregen zijn geheel gesponsord door 

VOS banket. Bij deze willen wij hen van harte bedanken! De kinderen hebben er heerlijk van kunnen 

smullen. 

 

Groep 7 bezoekt loonbedrijf Vink 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 heeft een bezoek gebracht aan loonbedrijf Vink in Lhee. Het bedrijf wil iets leerzaams en leuks 

doen voor de maatschappij. Wij kregen hiervoor de gelegenheid. Eerst kregen we uitleg over het bedrijf. 

Daarna konden we ervaren wat een dode hoek betekent wanneer je in de trekker of vrachtwagen zit. De 

kinderen konden dit zelf ervaren. Ze kregen ook uitleg over de ruimte die een kraan nodig is als hij helemaal 

strekt. Ze kregen lekkere warme chocolademelk en mochten zelfs met een minikraan zand verplaatsen. Het 

was een leerzame en fijne middag.  

Speelbult 
De speelbult met betonnen buis op het speelplein is al jaren een punt der 

discussie. Doordat het toestel deels zelf is opgebouwd, is het sinds de 

plaatsing nooit goedgekeurd. Dat betekent dat als er nu iets bij dit toestel gaat 

gebeuren, wij en de gemeente niet verzekerd zijn. Er is met meerdere 

directeuren en meerdere gemeentemedewerkers nagedacht over een 

oplossing. Afgelopen periode is dat weer aan de orde geweest en is er in 

overleg met de Fontein besloten dit speeltoestel te laten verwijderen. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk in de 

kerstvakantie gebeuren. Wij zullen zorgen dat er gras ingezaaid wordt zodat er in het voorjaar weer op deze 

plek gespeeld gaat worden. Voor het plaatsen van een nieuw speeltoestel, wat wel goedgekeurd kan worden, 

is er meer tijd nodig. Dit wordt t.z.t. opgepakt. 

 

Decoteam  
Het decoteam heeft de school weer in een prachtige, gezellige kerstsfeer gebracht. Onze hartelijke dank 

daarvoor. Ook fijn dat jullie er vanmorgen waren om de school weer op te ruimen. 

 

Het team wenst jullie allemaal…  
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                     Prikbord   
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan (nieuws-  

prikbord)   

 
 
 

Prikbord - OBS Burg. W.A. Storkschool OBS Burg. W.A. Storkschool (talentwesterveld.nl) 

 

- De radiotelescoop is in de kerstvakantie open op 28 december. Reserveer een rondleiding via 

camras.nl om overdag naar een pulsar, een ver melkwegstelsel of een supernova te komen 

kijken. 
 

 

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

