Nieuwsbrief nr. 9 (2016-2017)

Kerstfeest
Donderdag 22 december wordt het kerstdiner op school
gehouden. De kinderen komen met hun gemaakte hapjes
op school voor het buffet in hun klas.
Alle kinderen eten in hun eigen groep. Tijdens het
kerstdiner zijn de ouders van harte welkom op het
schoolplein. De ouderraad verzorgt dan een (warm)
hapje en een drankje.
Hieronder het tijdschema, zodat u weet hoe laat u en de
kinderen verwacht worden.
16.45 uur - inloop voor de kinderen
17.00 uur - kerstdiner in de klassen
- drankje en hapje voor de ouders
op het schoolplein
18.00 uur -einde

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

22 dec.

Kerstfeest

23 dec.

12.00 uur alle groepen vrij

26 dec.
6 jan.

Kerstvakantie

12 jan.

Voorstelling gr 1,2 gymzaal

13 jan.

Techniek Wolfsbos Experience W&T

27 jan.

Bezoek bibliotheek W’bork gr. 1,2

Schoolfruit
Vorige week aten wij:
1. Waspeen
2. Appel
3. Mandarijn
Deze week eten wij:
1. Kiwi
2. Appel
3. Peer
Deze week krijgt u een folder van EU Schoolfruit met
daarin fruit- en groentetips voor thuis.
Kerstwissel
Dinsdag 20 december hebben we een kerstwissel met de
hele school gehad. Alle kinderen hebben, met hulp van
enkele ouders, een kerstbakje, kerstkoekjes, een rendier
en een kerstbal gemaakt. Het was een gezellige en
creatieve dag!

Vrijdag 23 december
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij. Deze dag eten de kinderen hun lunch niet op school.
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Nationale Voorleesdagen
Donderdag 12 januari is er voor groep 1,2 een
voorstelling in de gymzaal. Spekkies met Prik verzorgt de
voorstelling Wij in de wei.
Op vrijdag 27 januari bezoekt groep 1,2 de bibliotheek in
Westerbork voor een voorstelling. Deze voorstelling
begint om 8.45 uur. Voor deze activiteit hebben we
vervoer nodig. We gaan dan bij binnenkomst van alle
kinderen direct door naar de bibliotheek in Westerbork.
Indien u kunt rijden dit graag doorgeven aan Melissa.

Oud papier
7 jan.

Heijting, Eefting, Lodewijks, Snippe
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

JOGG-actie ‘School van de Week’
Vanaf week 47 organiseert Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School van de
Week’. Elke week wordt er een basisschool verkozen tot
‘School van de Week’. Alle leerlingen van deze
basisschool kunnen in de desbetreffende week met 50%
korting zwemmen bij de zwembaden in Midden-Drenthe.
Dit zal zijn op de woensdag of zaterdagmiddag. Alle
basisscholen in de gemeente komen aan de beurt tijdens
de actie, ook de school van uw kind. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te bewegen
en om de zwemvaardigheid en het vrij zwemmen te
stimuleren. De kinderen zullen in de desbetreffende week
een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die
week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen
gebruik maken van dit leuke aanbod. Het zal natuurlijk
leuk zijn als uw kind met vriendjes en vriendinnetjes een
leuke middag gaat zwemmen! (Let op! Kinderen, die niet
in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht om
met volwassen begeleiding naar het zwembad toe te
komen. Begeleiding mag ook met 50% korting naar
binnen, 1 begeleider per kind).
De week waarin, De Wenteling, de school van uw kind,
School van de Week zal zijn is: WEEK 2 (9 t/m15
januari).

Peuteropvang
Agenda
Datum

Activiteit

21 dec.

Kerstfeest 10.15 uur

Alle kinderen en het team van IKC de Wenteling
wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2017.

Digitale bijlage
Nieuwsbrief CJG
nieuwsbrief-cjg-midden-drenthe-december-2016.pdf
activiteiten Kerst Natuurmonumenten
activiteiten-kerst-dwingeloo.pdf
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