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Zakelijke ouderavond
Zet het alvast in uw agenda! Op dinsdag 13 juni a.s.
organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond.
De avond begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.45 uur
van harte welkom.

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

1 juni

Schoolreis groep 3,4,5

5 t/m 7
juni
7 juni
9 juni

Pinkstervakantie kinderen vrij
Volgende ronde schoolvoetbal
Sportdag 5 t/m 8 Westerbork
Sportochtend groep 1 t/m 4

13 juni

Zakelijke ouderavond 20.00 uur

14 juni

Knikkertoernooi groep 3 t/m 8

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

21 juni

Rapport 2 mee

Wk 26/27

Facultatieve oudergesprekken

12,13,14
juli
18 juli

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.
Met als afsluiting een proeverij, georganiseerd door
Bianca Voortman.
We zien u heel graag op 13 juni, de koffie zal klaar staan!

Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland
Musical groep 8

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Finn Heijting
groep 1

Knikkertoernooi
Doe mee aan het knikkertoernooi op woensdag 14 juni om
14.15 uur op het schoolplein! Je kan je dan plaatsen voor
de gemeentelijke finale op 28 juni in Beilen. Het is voor
kinderen uit groep 3 t/m 8, deelname is gratis en knikkers
zijn aanwezig.

Opgave HVO/GVO groep 5,6,7
Wegens te weinig opgave kan er volgend schooljaar voor
groep 6,7,8 geen groep humanistisch vormingsonderwijs
(HVO) worden gevormd. Er start wel een groep
godsdienstig vormingsonderwijs (GVO).
Het dienstencentrum voor HVO en GVO heeft de norm
dat er minimaal 7 leerlingen in een groep moeten zitten en
dat aantal gaan wij niet halen.
Voor het schooljaar 2018-2019 willen we dan insteken op
HVO
Heeft u uw kind opgeven voor HVO en wilt u uw
kind(eren) alsnog deel laten nemen aan het vak
godsdienstig vormingsonderwijs dan kunt u uw keuze
kenbaar maken aan Nicole.
Info.dewenteling@kitsprimair.nl
De ouders, verzorgers die hun kind al hebben opgegeven
voor GVO hoeven uiteraard niet meer te reageren.
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Verlof Lisanne
Lisanne is met zwangerschapsverlof. Voor de resterende
compensatiedagen van Cees en Carla komt Harmen
Soppe haar vervangen. Jannette vervangt haar eigen
compensatiedagen.
Facultatieve oudergesprekken juni
Drie keer per jaar hebben we contactgesprekken van tien
minuten om ouders/verzorgers te informeren over de
vorderingen van hun kind.
In week 26 en 27 vinden de oudergesprekken plaats. Bij
deze contactgesprekken kunnen ouder(s)/verzorgers
aangeven of zij behoefte hebben aan een gesprek, of de
ouder(s)/verzorgers krijgen een uitnodiging
van de
leerkracht.
Rijdende popschool
Groep 6 t/m 8 heeft deelgenomen aan de workshop van
de Rijdende Popschool.
Bij De Rijdende Popschool kunnen kinderen, jongeren en
volwassenen muziekles krijgen in een bandje. Samen
muziek maken is leuk en plezier staat dan ook centraal bij
De
Rijdende
Popschool.
Ervaring
op
een
muziekinstrument is niet nodig om mee te kunnen doen,
maar het mag natuurlijk wel! Zo is het voor iedereen
toegankelijk en kan iedereen op zijn of haar niveau
muziek maken.
De Rijdende Popschool komt naar dorpen toe, waar met
de leerlingen bandjes gevormd worden. Elke deelnemer
kan ter kennismaking gratis 2 lessen meedoen. Er wordt
met een professionele bandcoach gewerkt aan popliedjes
naar keuze. Het leuke van De Rijdende Popschool is dat
er vaak al na één les een liedje kan worden gespeeld met
de band.
 Muziekles in je eigen dorp!
 Voor iedereen toegankelijk
 Gratis kennismakingsles
Als je interesse hebt in een gratis, vrijblijvende
kennismakingsles bij één van onze popscholen.
In Nieuw-Balinge zit ook een Rijdende popschool. Voor
meer informatie https://derijdendepopschool.nl/

Het volgende IPC thema is verkeer. Carla heeft voor de
groepen 3 t/m 8 een lessenserie verkeer gemaakt,
passend binnen het IPC concept. Met alle groepen
werken we na de Pinksteren over dit thema.

Digitale bijlage
open-boerderijdagen-in-drenthe.pdf

Oud papier
3 juni

Hoogeveen, in ’t Hout. Meppelink,
Matthijssen
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

IPC
Afgelopen weken hebben we in alle groepen gewerkt over
de ruimte. Op dinsdag 30 mei was er in de gymzaal een
planetarium voor alle groepen. Het planetarium is rond en
als je erin zit wordt er rondom een film en foto’s getoond.
De kinderen waren erg onder de indruk!
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