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Brandpreventie
Vrijdag 31 maart komt de brandweer bij ons op school. Zij
gaan een brandoefening doen met groep 3 t/m 8.
Het is handig om oude kleren aan te doen en bij voorkeur
kleding van katoen, zoals een spijkerbroek.

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

30 mrt.

Jouw.buzz Gezondheid

31 mrt.

Brandpreventie

5 april

Groep 5 Bibliotheek Leesvirus

7 april

Techniektour Wolfsbos gr 7,8

10 april

Groep 3,4 bezoek Bibliotheek

12 april

Schoolvoetbal

17,18
april

HVO/GVO
Vorige week hebben de ouders/verzorgers van de
kinderen van groep 5 t/m 7 een mail ontvangen met
daarin
informatie
over
protestants-christelijk
godsdienstonderwijs (GVO)
en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). In onze
school bieden wij deze vormen van GVO en HVO aan.
Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de
website van GVO en HVO:
www.gvoenhvo.nl
Denkt u eraan om uw keuze door te geven via
info.dewenteling@kitsprimair.nl

Eindtoets IEP groep 8

21 april

Koningsontbijt/Koningsspelen

17 mei

DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

9 juni

Sportdag 5 t/m 8 Westerbork

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

Schoolfruit
Vorige week aten wij: appel, sinasappel en meloen
Deze week eten wij: komkommer, appel en banaan.
Binnenkort stopt het gesubsidieerde Schoolfruit en
groente programma. We zijn nu aan het onderzoeken
hoe wij dit een vervolg kunnen geven. Binnenkort
ontvangt u hier meer informatie over.
IPC Gezond, lekker in je vel
Schoolbreed werken wij de komende periode over het
thema Gezond, lekker in je vel. We gaan aan het werk
met de schijf van 5 en we gaan oa een smaakfeest
houden. Ook komt Jouw.buzz weer langs. Zij gaan met de
kinderen aan de slag met Dokter Buzz.
Loop gerust eens binnen om te kijken waaraan gewerkt
wordt!

Bezoek bibliotheek
Op woensdag 5 april gaat groep 5 naar de bibliotheek in
Westerbork voor het slotfeest van het Leesvirus. Op het
slotfeest wordt de voorstelling verzorgd door theater
Ithaka. We vertrekken om 10.15 uur van school en vanuit
Westerbork om 11.30 uur.
Groep 3/4 gaat maandag 10 april een bezoek brengen
aan de Bibliotheek in Westerbork. Tijdens dit bezoek leren
de kinderen de bibliotheek kennen en gaan ze een
activiteit doen.
Dit jaar doen we dat aan de hand van het boek: Koen
Konijn, boekendief. We vertrekken om 12.30 uur van
school en vanuit Westerbork om 13.45 uur.
Voor beide activiteiten vragen wij uw hulp voor vervoer.
Indien u kunt rijden dit graag doorgeven aan Cees.

Sportdag Westerbork vrijdag 9 juni 2017 (gr.5 t/m 8)
De jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt zoals
gebruikelijk weer plaats op sportpark de Perkenslag te
Westerbork op vrijdag 9 juni 2017.
Beste (groot)ouders/verzorgers noteert u deze leuke dag
alvast in uw agenda en kalender. We hebben uw hulp nl.
hard nodig. De sportdag duurt tot 14.00 uur.
Opgeven kan bij Cees.
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Oud papier
1 april

Huizing, Smits, Wessels/Valkeneer,
Hazeleger
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://stampertjesblog.wordpress.com
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

Peuteropvang
We werken momenteel met de peuters over het thema
lente. De sneeuwklokjes hebben we gezien en ook
krokus bolletjes komen uit de grond. In de klas hebben
we blauwe druifjes en narcissen, en deze hebben we ook
geknutseld.
Allemaal lente bloemen. Binnenkort maken we een lente
uitje. We gaan lammetjes kijken. Die zijn zo schattig, zo’n
zacht lammetje met kleine krulletjes wol. Net als in het
liedje “Mieke heeft een lammetje, lammetje, haar vachtje
is van wol.”
We hebben er ook een spelletje over gedaan met het
volgende liedje:
Lekker op de fiets, fiets, fiets
Rij ik langs de wei
Daar zag ik een lammetje met een schaap erbij
Beh, zegt het schaap
En het lammetje verstop zich in de wei
Luister goed dan kun je hem horen
Waar zit hij?
We zullen komende tijd toewerken naar Pasen met onder
anderen Haasje Hip en de gekleurde eieren.
De Witte Broekies komen dit jaar niet meer langs de
deuren om paaseitjes te verkopen. Het is maar even dat
u het alvast weet.
Nieuw bij de peuteropvang groep is Elise en binnenkort
komt ook Esmee bij ons spelen. Ontzettend fijn!
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