Nieuwsbrief nr. 15 (2015-2016)

Agenda
Datum

Activiteit

23 mrt.

Open dag! 8.30-10.30 uur

23 mrt.

Grote Rekendag

25 mrt.

Goede vrijdag. Kinderen vrij

28 mrt.

Tweede Paasdag. Kinderen vrij

31 mrt.

Schoolreis Wildlands Emmen

1 april

Bezoek boerderij Weerwolven

6 april

Activiteit beweegcourt JOGG

6 april

Schoolvoetbal Dalen

8 april

Bezoek boerderij alle groepen

14 april

Bezoek wethouder Bibliotheek op school

Schoolreis Wildlands
Via de brief die vorige week is verzonden bent u
geïnformeerd over hoe de dag eruit gaat zien. Hierbij nog
de belangrijkste punten op een rij.
Donderdag 31 maart 9.00 uur bij school.
Vertrek rond 9.20 uur vanaf school.
De kinderen mogen donderdag 31 maart niets zelf
meenemen.
We weten nog niet precies hoe laat we terug zijn omdat
niet alle scholen tegelijk vertrekken vanuit Wildlands.
Zo rond 16.30 uur zullen de meeste kinderen terug bij
school zijn.
Als begeleiding gaan mee:
Groep 1,2: Melissa, Ellis, Alma, Mark, Richard, Nicole.
Groep 3,4,5: Jannette, Janet, Jacqueline.
Groep 6,7,8: Carla, Angela, Walter, Kim, Irma.

School!Week 2016
Vandaag hadden wij de open dag op onze school. Van
8.30 uur t/m 10.30 uur stond de school open voor
(nieuwe) ouders/verzorgers en andere belangstellenden.
Deze open dag viel samen met de Grote Rekendag
2016. De ouders en belangstellenden hebben lessen
gezien waarin de kinderen leren over o.a.:
 zoeken naar regelmaat en patronen;
 systematisch werken;
 maken en lezen van symbolische weergaven
 interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal.
Wat leuk om te zien dat er zoveel ouders zijn
geweest!

Wij hebben gemerkt dat er is veel belangstelling is om
mee te gaan als begeleiding bij de schoolreizen. Dat dit
niet altijd tot aller tevredenheid leidt hebben wij gemerkt.
Daarom informeren wij u over de volgorde die wij
hanteren bij begeleiding bij schoolreizen.
 leerkrachten
(soms
zijn
er
voldoende
leerkrachten en worden er geen ouders
gevraagd),
 stagiaires (vaak is de schoolreisbegeleiding een
opdracht voor stagiaires),
 een groepsouder (waar meerdere groepsouders
betrokken zijn bij een groep, maken de ouders
onderling uit wie er mee gaat),
 ouder die als verzorger zijn of haar kind medisch
moet verzorgen,
 één of meerdere OR-leden (de leerkracht geeft
het aantal aan),
 ouders, bij meer aanmeldingen wordt er geloot.
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Op bezoek bij de boerderij
In het kader van het boerderij project willen wij bezoeken
brengen aan bedrijven in de regio.
Op vrijdagmiddag 1 april vanaf 12.30 uur gaan de
Weerwolven op bezoek bij het boerenbedrijf met
legkippen en akkerbouw van de fam. Schepers in
Witteveen. Indien u kunt en wilt rijden graag doorgeven
aan Jannette.
Op vrijdagmiddag 8 april vanaf 12.30 uur willen wij met
alle groepen naar de melkveehouderij van de fam.
Hingstman.
Indien u kunt en wilt rijden graag doorgeven aan
Jannette.
Activiteit beweegcourt JOGG
JOGG Midden-Drenthe wil graag de beweegcourts onder
de aandacht brengen bij de jongeren, om bewegen te
stimuleren. Daarnaast willen zij water drinken stimuleren
door ‘’gepimpt’’ water uit te delen aan de kinderen.
Op 6 april gaan zij het JOGG Gratis bewegen logo
spuiten op het beweegcourt met een hogedrukspuit.
Tijdens de middagpauze gaan zij sportieve activiteiten
doen met de kinderen.

Schoolvoetbal
Op 6 april doen wij met twee teams mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Dalen.
In verband met mogelijk letsel is het dragen van
scheenbeschermers en voetbalschoenen aan te raden.
Voor deze middag hebben wij hulp nodig van ouders bij
het vervoer.
Indien u kunt rijden graag opgeven bij Jan Woering.

GVO en HVO
Voor het schooljaar 2016-2017 bieden wij in de groepen
6 t/m 8 godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs
(GVO of HVO) aan. De ouders van de leerlingen van
groep 5 t/m 7 ontvangen de informatiebrief HVO GVO
voor het schooljaar 2016-2017. De opgave geldt voor
het gehele schooljaar. De lessen kunnen echter pas
doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich hebben
aangemeld.
Wij vragen u de opgave via de mail door te geven.
Beiler Koningsloop
Op woensdag 27 april 2016 organiseert Loopgroep
Beilen weer de Beiler Koningsloop. Voor de jeugd van de
basisscholen en het voorgezet onderwijs in MiddenDrenthe staat de Jeugdloop op het programma.
Om de deelnemers aan de Jeugdloop een goede start te
geven organiseert Loopgroep Beilen hardlooptrainingen.
Deze trainingen (4 in totaal) zijn gratis en starten met
ingang van woensdag 30 maart op het sportveld van
Vitesse in Beilen. De kinderen hoeven zich niet aan te
melden en kunnen vrijblijvend meedoen.
In de bijlage leest u meer over de Jeugdloop en de
hardlooptrainingen.
http://loopgroepbeilen.nl/koningsloop.html
Bloemenactie
In het voorjaar gaan we als oudervereniging weer de
huizen langs met onze fantastische bloemenactie! We
verdienen hier altijd een leuk centje mee om activiteiten te
kunnen organiseren voor onze en uw kinderen.
Wij zouden graag nog een aantal ouders willen hebben,
die bereid zijn te helpen met het inzamelen van de
bestelformulieren.
Dit vindt begin april plaats. Het ophalen houdt in dat je
een aantal huizen in je eigen woonomgeving bij langs
gaat. Hier haal je de ingevulde formulieren en het geld
op.
Hoe meer hulp, hoe minder werk!
Ook voor het uitzoeken van de bestellingen kunnen we
nog wel wat hulp gebruiken. Dit is begin mei zowel op een
locatie in Witteveen als in de Broekstreek.
Voor meer informatie of om je op te geven kun je contact
opnemen met Angela Dekker
0593-552511 06-49351984
angelotje@outlook.com
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Bericht vanuit ICT
De laatste weken bereiken ons regelmatig berichten dat
mail die u verstuurt naar onze Stichting, wordt
geblokkeerd door onze mailserver en onbezorgd retour
komt. Dit gebeurt momenteel o.a. met @ziggo.nl en
@gmail.com mail-accounts.
Helaas kunnen wij hier weinig aan doen. Er worden soms
grote hoeveelheden Spam verstuurd. Als dat gebeurt via
een mailserver van bv Ziggo of Gmail, dan komt zo’n
mailserver op een Blacklist te staan, omdat zo’n server
“niet meer te vertrouwen is”. Onze mailserver maakt
gebruik van deze blacklist en beschouwt dan de server
(en dus ook alle mail die ermee verstuurd wordt) als
onbetrouwbaar en blokt alle mail die vanaf daar
verzonden wordt.
Natuurlijk is bv Ziggo en Gmail er alles aan gelegen zo
snel mogelijk van een dergelijke lijst af te komen. Zij
zullen er dus ook actie op ondernemen. Zodra dat gelukt
is, wordt de mail vanaf deze mailserver dan ook weer door
onze mailserver toegelaten. Ook wij stellen bedrijven op
de hoogte dat zij op een dergelijke lijst voorkomen, zodat
ze actie kunnen ondernemen.
Ons advies is: Mocht uw mail een keer geblokkeerd
worden, probeer het dan op een later tijdstip nog eens of
(indien mogelijk) probeer het met een ander emailaccount.
Opgave toezicht plein
Voor april hangt er weer een intekenlijst in de hal.
Dus als u zich nog niet heeft opgegeven en toch graag
wilt helpen bij het toezicht houden van 12.00-12.30 uur,
schrijf u dan in op de lijst!
Sfeerimpressie open dag
Oud papier
2 april
7 mei
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
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