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Agenda
Datum
19 mei en
2 juni

Activiteit
Animatie workshop 3,4,5 op school

19 mei

Bezoek Molen van Makkum, groep 1,2

23 mei

Bezoek Nieuwe Kolk Assen, gr. 5,6

27 mei

Bezoek Nieuwe Kolk Assen gr. 6,7,8

5 juni

Sportdag Westerbork groep 5 t/m 8

9 juni

Schoolfotograaf

16 juni

Schoolreis groep 3,4,5

21 juni

Zakelijke ouderavond 20.00 uur

22 juni

Schoolreis groep 1,2

29 juni
t/m 1 juli
12 juli

We want you….
Het komende jaar gaan er 4 ouders stoppen met de
ouderraad. Daarom zoeken we een paar nieuwe,
enthousiaste ouders!
Het is toch heel fijn om iets voor je kind/kinderen te
kunnen betekenen op school, om hen een aantal mooie
herinneringen mee te kunnen geven.
Heb je tijd om 1 keer maand te vergaderen en gedurende
het jaar het onderwijsteam te helpen bij het organiseren,
bedenken en uitvoeren van activiteiten dan ben je van
harte welkom.
Kom anders een keer praten met één van ons of met
Nicole over wat het inhoudt.
Ieder heeft zijn eigen talenten en is daarom van harte
welkom!
Namens de Ouderraad,
Mark Meppelink, Angela Dekker, GeJa Hazeleger,
Janneke Vos, Alice de Boer, Janet Borgman, Marga
Kersies, Manilde Mathijsen, Jan Woering, Sander Kats.

Schoolkamp groep 6,7,8
Afscheidsavond groep 8

Lifestyle activiteiten
De komende periode hebben we uitjes op het programma
staan vanuit de Drentse Cultuur Academie.
Kits Primair vindt het belangrijk dat alle kinderen van
groep 1 t/ m 8 op een samenhangende wijze kennis
maken met het Drentse erfgoed.
Kits Primair wil met dit programma de talenten van
kinderen stimuleren en nieuwe ervaringen toevoegen aan
hun ontwikkeling als onderdeel van de Lifestyle filosofie.
Zo gaat groep 1,2 naar de molen van Makkum, bezoekt
groep 5 t/m 8 de Nieuwe Kolk in Assen.
Na twee voorbereidende lessen op school (van de eigen
juf of meester) staat een bezoek aan een instelling op het
programma (van een docent van de instelling). Na afloop
van het bezoek aan de instelling vindt in de klas een
verwerkingsles plaats (van de eigen juf of meester). De
reflectie van de leerlingen vindt plaats in een portfolio dat
tevens een herinnering aan de lessenserie is.

Zakelijke ouderavond
Zet het alvast in uw agenda! Op dinsdag 21 juni
organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond.
De avond begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.45 uur
van harte welkom.
De zakelijke ouderavond heeft als doel; inzicht te geven in
wat de oudervereniging het afgelopen jaar gedaan heeft
en verwachtingen voor het nieuwe jaar uit te spreken.
Daar hoort ook een financiële verantwoording bij.
Daarnaast zal er een kort verslag komen uit de
Medezeggenschapsraad.
Na de pauze zal er vanuit het onderwijsteam een
toelichting worden gegeven op het afgelopen schooljaar
en het nieuwe schooljaar.
We sluiten de avond ludiek af met “de Wenteling Quiz
voor ouders!” onder het genot van een hapje en een
drankje.
We zien u heel graag op 21 juni, de koffie zal klaar
staan!
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Toezicht plein
Dit schooljaar zijn wij gestart met de invoering van andere
schooltijden op de Wenteling.
Kinderen hebben een half uur pauze waarbij er toezicht
op het plein nodig is. Wij werken nu met een soort
roulatiesysteem, waarbij we ouders inzetten als
pleindienst. In de praktijk blijkt dat er weinig ouders
beschikbaar zijn en er vaak een beroep wordt gedaan op
dezelfde ouders.
Het was ons streven samen te gaan werken met de
peuterspeelzaal of Aska. Dat is tot nu toe helaas niet
gelukt.

Afwezigheid Jeannette
Jeannette is deze week en volgende week afwezig. Cees
vervangt haar op donderdag en vrijdag.
Hoofdluis
Op woensdag 11 mei was weer de luizencontrole. We zijn
luizenvrij!
Sportdag 3 juni
Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee over de
sportdag op vrijdag 3 juni in Westerbork.
Als het vrijdag een warme dag is zorg er dan voor dat je
zonnebrandcreme en voldoende drinken bij je hebt!

Voor komend schooljaar gaat Kits Primair de pleindienst
voor tussen de middag organiseren. Dit geldt voor alle
scholen met een continurooster. Zij willen graag gaan
werken met een vaste groep vrijwilligers. Net zoals
destijds bij de TSO. Dit in verband met de continuïteit voor
de kinderen, maar ook om de teamleden hun pauze te
laten behouden.
In deze nieuwsbrief vindt u een oproep van Kits Primair.
Bent u de persoon waar wij naar op zoek zijn?
Bent u structureel één of meer dagen in de week tussen
de middag beschikbaar? En vindt u het leuk om, tegen
een kleine vergoeding, tijdens de middagpauze toezicht te
houden op het plein? Dan zijn wij op zoek naar u!
In het schooljaar 2016-2017 willen we tijdens de
middagpauze gaan werken met vaste vrijwilligers. Uw
taak is om tijdens het buitenspelen toezicht te houden op
het plein. Ook is het de bedoeling dat u vooraf de
spelmaterialen klaarzet en na afloop weer opruimt. U
ontvangt voor een pauze van een half uur, een
vergoeding van € 4,50 per keer.
De kinderen van onze school gaan van 12.00 tot 12.30
naar buiten. Het streven is dat er naast de vrijwilligers
regelmatig een pedagogisch medewerkster op het plein
aanwezig is.
Bent u niet structureel inzetbaar, maar bent u in geval van
nood wel bereid om toezicht te houden? U kunt zich ook
opgeven voor de reservelijst.
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie? Neem
dan contact op met Diana Eleveld, facilitair coördinator
van Kits Primair. U kunt haar bereiken via het
telefoonnummer 0593 535100 of per mail via
facilitair@obomd.nl

Nieuwsbrief CJG
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-Drenthe

Oud papier
4 juni
2 juli
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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