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Facultatieve oudergesprekken maart
Drie keer per jaar hebben we contactgesprekken van tien
minuten om ouders/verzorgers te informeren over de
vorderingen van hun kind. Het eerste gesprek in
november is voor alle ouders/verzorgers. De
ouders/verzorgers ontvangen dan altijd een uitnodiging.

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

15 febr.

Peuters op bezoek

17 febr.

Alle kinderen 12.00 uur vrij

20 febr.
24 febr.
1 maart
3 maart
Week
10/11
10,17,24
maart

Na de voorjaarsvakantie in week 10 en 11 vinden de
facultatieve
oudergesprekken
plaats.
Bij
deze
contactgesprekken kunnen ouders/verzorgers aangeven
of zij behoefte hebben aan een gesprek, of de
ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging
van de
leerkracht.
Dus wilt u in gesprek met de leerkracht maak dan een
afspraak.

Voorjaarsvakantie
Jouw BUZZ groep 3 t/m 8
Rapport 1 mee
Begeleiding Herinneringscentrum gr 7,8
Facultatieve contactgesprekken

Skateles gr 5 t/m 8

16 mrt.

Controle jeugdverpleegkundige GGD

22 mrt.

Open dag en Grote Rekendag 8.30-10.30

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:
Meloenen (Cantaloupe), bananen en waspenen.

Deze week eten wij;
Appels (Elstar), kiwi's en sinaasappels.

Contactgesprekken groep 8
Carla maakt met de ouders en kinderen van groep 8
afspraken
voor
het
contactgesprek
na
de
voorjaarsvakantie. De gesprekken van groep 8, gaan
over het voortgezet onderwijs, het zou fijn zijn als de
kinderen meekomen.
De landelijke School!Week is van 20 tot en met 24
maart.
Openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele
land organiseren elk jaar allerlei activiteiten om te laten
zien dat bij hen elke leerling welkom is. Het motto van de
School!Week is altijd ‘Ik ben welkom’.
Op woensdag 22 maart organiseren wij een open dag
op onze school. Van 8.30 uur t/m 10.30 uur staat de
school open voor (nieuwe) ouders/verzorgers en andere
belangstellenden.
Zet het alvast in uw agenda!
Over de inhoud wordt u
geïnformeerd in volgende
nieuwsbrieven.

Personeel
U heeft waarschijnlijk al gehoord of gezien dat er twee
juffen in verwachting zijn, Melissa en Lisanne. Tegen het
eind van het schooljaar zal hun verlof ingaan. Wij gaan op
zoek naar goede vervanging. Zodra hierover meer bekend
is laten we dit weten.
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DCA en workshops
Deze week zijn de Stampertjes op bezoek geweest bij het
Drents Archief. Met de bus gingen zij op pad. Zij hebben
daar veel geleerd over het meisje met de hoepel en over
dingen van vroeger.

Digitale bijlage
Natuurmonumenten
nieuwsbrief_scholen_voorjaar-2017
Bibliotheek
boekentips/matilda
CJG
trainingen-cjg
Uitkering voor activiteiten Gemeente Midden-Drenthe
bericht-voor-scholen-uitkering-voor-activiteiten-2017

Oud papier
4 maart

Borgman, Brouwershaven, van Haren,
Vos
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
De Weerwolven hebben deze week een flipperkast
gemaakt. Dit was een workshop vanuit het Lifestyle
aanbod binnen het leergebied Wetenschap & Techniek.
De Tomanies doen mee aan de workshop, over hoe je
jezelf profileert (mediawijsheid). Wat voor foto, wat wil je
dat mensen zien, wat wil je juist niet, wat zou je zelf willen
dat je juist niet laat zien….. Eerst krijgen ze uitleg en
daarna moeten ze een moodboard maken.
Voorlezen met de peuters
In het kader van de Nationale Voorleesdagen zijn de
peuters van peuteropvang IKC de Wenteling bij ons op
bezoek geweest. Groep 8 las voor uit een prentenboek.

Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

Peuteropvang
Agenda
Datum

Activiteit

15 febr.

Op bezoek bij de Wenteling

We hebben bezoek gehad van een muziek juf van het
ICO, dat was heel leuk. Samen zingen en muziek maken.
Zeker ook n.a.v. het boek van “De Kleine walvis”.
(Nationale Voorleesdagen)
Zingen en spelen “Schipper mag ik overvaren”.
Zwemmen als een vis, een walvis verven, een zeester
prikken, vissen vangen met een magneet en ook bij de
watertafel vissen vangen.
Echt een groot succes, we hebben goede vissers onder
de peuters!
We zijn ook bij de Wenteling geweest waar de grote
jongens en meisjes de peuters gingen voorlezen, dat is
zo fijn, knap gedaan allemaal!
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Na de voorjaarsvakantie gaan we werken over de lente,
daar zien we weer naar uit.

Wij wensen iedereen een hele fijne
voorjaarsvakantie!
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