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Agenda
Datum

Activiteit

6 april

Activiteit beweegcourt JOGG

6 april

Schoolvoetbal Dalen

8 april

Bezoek boerderij alle groepen

14 april

Bezoek wethouder Bibliotheek op school

19,20 apr.

Eindtoets groep 8

22 april

Koningsontbijt

25 april
6 mei

Meivakantie

Schoolreis Wildlands
Wat was het een succes! Nog even nagenieten bij de
mooie fotorapportage van Irma.
http://myalbum.com/album/rstguUVV6Liz
Op bezoek bij de boerderij
In het kader van het boerderij project willen wij bezoeken
brengen aan bedrijven in de regio.
Op vrijdagmiddag 8 april vanaf 12.30 uur willen wij met
alle groepen naar de melkveehouderij van de fam.
Hingstman.
U heeft hiervoor een opgavebriefje ontvangen met de
vraag of u kunt rijden.
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.
Vandaag hebben zij het JOGG Gratis bewegen logo op
het beweegcourt met een hogedrukspuit gespoten.
Tijdens de middagpauze hebben zij sportieve activiteiten
met de kinderen van groep 5 t/m 8 gedaan.

Schoolvoetbal
Vandaag doen wij met twee teams mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Dalen. Veel succes en zet hem
op!
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 de huidige 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, indien
u dit nog niet gedaan heeft.
Even voorstellen
Mijn naam is Froukje Bosma en vanaf februari ben ik
ambulant begeleider bij 7 scholen binnen Kits Primair:
De Meenthe, Prinses Margrietschool, Pieter van Thuyl, ‘t
Hieker Nust, G. A. de Ridder, Zuiderenk en de Wenteling.
Dat houdt in dat ik regelmatig een dagdeel op school
kom om samen met de leerkrachten extra begeleiding te
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ik kijk
samen met de leerkracht wat de groep nodig heeft of
welke begeleiding een individuele leerling nodig heeft.
Soms werk ik 1 op 1 met een leerling. Dit gebeurt altijd in
overleg met de ouders.
In 1984 ben ik begonnen als leerkracht en na
verschillende opleidingen ben ik bij Renn4 gaan werken.
(waar de aanvraag voor de “rugzakjes” gedaan werd).
Mijn laatste opleiding was van Colette de Bruin: “Geef me
de vijf”. Dit gaat over kinderen met autisme en hun
omgeving.
De laatste jaren was ik werkzaam als ambulant
begeleider in de provincie Groningen.
Ook voor ouders is er gelegenheid om contact op te
nemen of een vraag te stellen.
U kunt mij dan mailen: froukje.bosma@obomd.nl
Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag.
Vriendelijke groet, Froukje Bosma
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Eindtoets groep 8
Op 19 en 20 april is de Eindtoets groep 8.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op de ochtenden van
bovenstaande dagen en duurt beide dagdelen maximaal
twee uur. Op elk dagdeel krijgen de leerlingen zowel taal
als rekenen aangeboden.

Sportdag Westerbork groep 5 t/m 8
Sportdag Westerbork vindt dit jaar plaats op vrijdag 3 juni
2015 op het sportpark Perkenslag. Voor deze sportieve
dag hebben wij hulp nodig van ouders bij het begeleiden
van groepjes op deze dag. Indien u kunt helpen graag het
opgavebriefje inleveren bij Jannette of Carla.

Koningsontbijt
Op vrijdagmorgen 22 april gaan we met de hele school
aan tafel voor een goed en feestelijk ontbijt.
Het ontbijt wordt georganiseerd door van de ouderraad.
Deze ochtend gaan we verder sportief aan de slag met
allerlei spelletjes.

Bieb op school
Op 14 april zal vanuit de gemeente Midden Drenthe onze
Bibliotheek op School worden bezocht. Wethouder Gert
Jan Bent, de heer Broer Roorda en de heer Roel Barelds
en vanuit de Bibliotheek sluiten Lysbeth Ruyter en
Annelies de Bruin aan.
Ze nemen een kijkje in de bibliotheek en zullen een
praatje maken met enkele leerlingen.

Inleveren boek ‘Krrrr… okodil’
De kinderen van groep 1 en 2 hebben het boek
‘Krrrr…okodil!’ mee naar huis gehad om samen in te
lezen. Graag het boek voor 8 april weer inleveren.
Oud papier
7 mei
4 juni
Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl/
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com/
Oproep Keuzecursus groep 6,7,8
Wie vindt het leuk en kan helpen na de meivakantie met
keuzecursus ? Het gaat om 5 vrijdagmiddagen van 12.30
tot 14.00 uur.
Het gaat om de volgende data: 13-5 / 20-5 / 27-5 / 10-6 en
de presentaties op 17-6 .
Voor info kunt u bij Carla terecht.

Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com/
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling
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