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Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

6 febr.

Proeftoets IEP groep 8

14 febr.

Begeleiding Drents Archief gr 1,2

17 febr.

Alle kinderen 12.00 uur vrij

20 febr.
24 febr.
3 maart
10,17,24
maart

Voorjaarsvakantie
Begeleiding Herinneringscentrum gr 7,8
Skateles gr 5 t/m 8

7 april

Begeleiding Techniektour Wolfsbos gr 7,8

12 april

Vervoer Schoolvoetbal

21 april

Begeleiding Koningsontbijt/Koningsspelen

17 mei

Begeleiding DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

15 juni

Begeleiding Nieuwe Kolk gr 7,8

Schoolfruit
Vorige week aten wij:
mango, mandarijn en appel
Deze week eten wij:
mandarijnen, appels en sinaasappels

Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Mick Nijmeijer
groep 1

Groep 8 Proeftoets IEP
Maandag 6 februari gaan we met groep 8 de “oefentoets”
maken…. We maken de eindtoets van IEP. Maandag
gaan we ervaren hoe dat is, hoe ziet de toets er uit, wat
voor soort vragen worden er gesteld. Woensdag 19 april
en donderdag 20 april is de “echte” eindtoets.

Drentse Kinderjury 2017!
De Drentse Kinderjury bepaalt!
Welk boek, verschenen eind 2015 en in 2016, vinden de
kinderen in Drenthe het mooist?
Dat wordt bepaald door de Drentse Kinderjury, een
provinciebrede juryactiviteit voor groep 7 en 8. Van
februari tot half mei lezen de kinderen tien boeken en
stemmen daarover.
De winnende schrijver ontvangt een originele Drentse Kei.
Na de introductie door een medewerkster van de
bibliotheek op maandag 13 februari gaan de kinderen de
boeken lezen.
Pas op Leesvirus!
Leesvirus is een digitaal leesbevorderingsproject voor
kinderen uit groep 5 van de basisschool. Het project
begint in Drenthe na de kerstvakantie, duurt tien weken en
wordt per gemeente georganiseerd. De lokale bibliotheek
coördineert het project en sluit het project af.
Tijdens het project lezen de kinderen tien boeken die
zorgvuldig zijn uitgekozen, rekening houdend met niveaus
en interesses van de leerlingen.
De kinderen lezen de boeken en wisselen via leesvirus.nl
leeservaringen uit.
Als een kind in het onderdeel 'boekenlijst' op een titel klikt,
komt het terecht op de pagina met informatie over die titel
en de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren over dat
boek. Ook kunnen de kinderen het boek een rapportcijfer
geven.
In de 'galerie' kunnen kinderen plaatjes en tekeningen
plaatsen en bekijken. Het startsein voor het plaatsen van
plaatjes wordt in de leesvirusquiz gegeven. Acht weken
lang staan iedere maandag twee nieuwe vragen op
leesvirus.nl. De vragen gaan over de boeken of over een
thema uit de boeken. Bij het beantwoorden van de vragen
hebben de kinderen de boeken nodig en internet. De
vragen kunnen direct op leesvirus.nl ingevuld en verstuurd
worden en ook de antwoorden en tussenstand zijn daar te
vinden. Ook zijn er een paar creatieve opdrachten. De
quiz is een competitie tussen de scholen in een gemeente
en de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de afsluiting
van het project.
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Peuteropvang
Oudervereniging

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar moeders
(èn vaders) die lid willen worden van de Oudervereniging.
We hopen dat enthousiaste nieuwe leden de gelederen
komen versterken. Want alleen met de hulp van nog meer
ouders kunnen wij als Oudervereniging de activiteiten
voor het komende schooljaar organiseren. Dus word ook
lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij!
Voo meer informatie; Sander Kats, voorzitter OV.
Oud papier
4 febr.

De Boer, Dolfing, Kats, Alberts
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl

Het nieuwe jaar is voor de peuters weer begonnen met
een nieuw thema: Winter. We lezen en zingen over de
winter, en maken leuke werkjes, bijvoorbeeld: twee
rondjes uitprikken en daarvan hebben we een
sneeuwpop gemaakt.
Ook hebben we sneeuwvlokken (witte watjes) geteld en
een wat is er weg spelletje gedaan met onze muts, sjaal
en handschoenen. We zingen dit liedje erbij:
Witte wollen vlokken
Dwarrelen in het rond
Ze vallen op de huizen
Ze vallen op de straten
En vallen op de grond
Sneeuwvlokjes.
Zo zijn we fijn bezig. Natuurlijk hebben we genoten van
de sneeuw buiten en de prachtige bomen met rijp, zelfs
het spinnenweb buiten bij het raam konden we nu goed
zien!
Daarna gaan we werken over de Kleine Walvis van Benji
Davies. Dit boek staat centraal in de
nationale
voorleesdagen. Er komt iemand van de Bibliotheek dit
boek voorlezen. En wij maken er werkjes bij en zingen er
over. Voorlezen is van groot belang voor kinderen.
Grote zussen en grote broers kunnen ook al heel goed
voorlezen en daarom gaan we ook nog naar de
basisschool waar de oudsten van de Wenteling ons gaan
voorlezen.
Wilt u eens zien wat we doen op een peuteropvang
ochtend dan mag u rustig eens komen kijken. We zijn er
op maandag- en woensdagmorgen.

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