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Agenda
Datum

Activiteit

19,20 apr.

Eindtoets groep 8

21 april

Workshop Kettingreactie groep 3,4,5

22 april

Koningsontbijt

25 april
6 mei

De Bibliotheek op school
Zoals u misschien al gezien of gehoord hebt van uw kind
beschikt de school sinds vorig jaar over een Bibliotheek
op school. School werkt hierin samen met de Bibliotheek.
Doel is de kinderen het plezier in lezen mee te geven.
Want als een kind graag leest, wordt het beter in taal en
kan het beter leren.

Meivakantie

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Priscilla Huizing
groep 1

Eindtoets groep 8
De IEP Eindtoets zit erop! De kinderen van groep 8
hebben hard gewerkt. Nu wachten op het resultaat!
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.
De kinderen mogen in ‘feestelijke oranje’ kleding naar
school komen.

De Bibliotheek zorgt er voor dat de school beschikt over
een goede collectie kinderboeken dat aansluit bij wat
kinderen graag lezen. Deze collectie staat op een centrale
plek in de school waarbij de Bibliotheek ook gezorgd heeft
voor de inrichting.
Maar de Bibliotheek op school is méér dan alleen wat
kasten met boeken. School en bibliotheek zetten zich
samen in voor meer leesplezier en betere prestaties op
school.
Met de Bibliotheek op school gaan we hieraan werken,
waarbij leesplezier centraal zal staan. Want alleen als
kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze meer lezen,
worden ze beter in taal en kunnen ze beter leren.
Dat is wat we willen bereiken in de samenwerking met de
Bibliotheek.
Op donderdag 14 april heeft de wethouder een bezoek
gebracht aan onze bibliotheek en gezien hoe wij wekelijks
boeken uitlenen.
http://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/beile
n/431931/hoe-gaat-het-met-de-bibliotheek-opschool.html
WO II en groep 6,7,8
Het boek "oorlogsgeheimen" wordt voorgelezen in de
klas, met daarbij een opdrachten krant. Het boek wordt
uitgelezen voor de meivakantie, zodat de kinderen op 4
mei, de film op tv kunnen bekijken.
Ook zijn er 2 gastsprekers geweest in de groep, die in het
Drents hebben verteld over de oorlog. Ze hebben verteld
wat er in Westerbork is gebeurd in 1944. Er zijn toen heel
veel Franse parachutisten geland, de bevrijding was
dichtbij. Het was een mooi verhaal, uit de omgeving van
de kinderen, verteld uit het oogpunt van 2 kinderen die in
de oorlog net zo oud waren als de kinderen in de
bovenbouw nu.
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Kom en doe mee met de “Broeker Vrijmarkt” op
Koningsdag!
We willen de kinderen de gelegenheid bieden spullen te
verkopen op onze eigen Vrijmarkt. Dus haal die zolder
maar overhoop en vang zodoende nog wat geld waar je
zelf weer leuke dingen mee kan doen. Je hebt vast nog
spullen liggen waar je zelf niets meer mee doet en waar je
anderen misschien wel heel blij mee kan maken. Geef je
voor de Vrijmarkt dus snel op via één van onderstaande
email adressen
Maar dat is nog niet alles. Je kunt meedoen aan
verschillende pleinspelen, touwtrekken en minivolleybal.
Daarnaast is er een springkussen, kun je geschminkt
worden en zelf pannenkoeken bakken. Je hoeft je
hiervoor niet van tevoren op te geven en deelnemen kost
niets.
Ook als toeschouwer is het een niet te missen
evenement. Dus ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes,
buren, goede vrienden en vage kennissen kom naar deze
Broekstreker Vrijmarkt. Volg en moedig aan vanaf de
zijlijn en verlos de deelnemers aan de Vrijmarkt van al die
spullen van zolder. Vanaf 13.00 uur gaat het gebeuren los
op en rond het sportveldje. Mis het niet!
OPGEVEN KAN VIA DE VOLGENDE EMAILADRESSEN
VOOR DE BROEKSTREKER VRIJMARKT:
monique.mezenberg@hetnet.nl
leni.hofstede@gmail.com

Herhaalde oproep Sportdag Westerbork groep 5 t/m 8
Sportdag Westerbork vindt dit jaar plaats op vrijdag 3 juni
2016 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
opgeven bij Jannette of Carla.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!

Oud papier
7 mei
4 juni
Knikkeren
Het jaarlijkse knikkertoernooi van Midden-Drenthe komt er
weer aan! Gezellig samen met iedereen van je school
knikkeren en misschien haal jij de gemeentelijke finale wel
en mag je strijden tegen kinderen van andere scholen.
Ben jij straks degene die kampioen wordt op de
gemeentelijke finale? De finale zal plaatsvinden op
woensdag 25 mei in Beilen.
OBS de Wenteling, donderdag 12 mei, 14:15 – 15:30
Afwezigheid Giny
Giny werkt met kleine stapjes aan haar herstel. Vanuit het
team is er regelmatig contact met haar.
Inmiddels is ze oma geworden van een kleindochter. We
hopen dat ze hier veel positieve energie van krijgt.

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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