Nieuwsbrief nr. 7 (2016-2017)

Algemeen
Eén overkoepelende nieuwsbrief
Vanaf deze week verzorgen wij één overkoepelende
nieuwsbrief voor de ouders die verbonden zijn aan onze
school en onze kinderopvang. Dat houdt in dat u naast
algemene informatie en informatie vanuit de school ook
kunt lezen over wat er zich afspeelt bij de kinderopvang.
De overkoepelende nieuwsbrief is een eerste stap om ons
integraal kindcentrum verder vorm te geven.
Nieuw logo
Om ook naar buiten toe uit te stralen dat we vanaf nu een
integraal kindcentrum zijn, is ons logo aangepast. In het
nieuwe logo is de term ‘IKC’ verwerkt en ‘kinderopvang en
openbaar basisonderwijs’. Het nieuwe logo is te zien in
onze nieuwsbrief. We doen ons best om vanaf nu het
nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen in de diverse
uitingen.

Een rettich ziet eruit als een grote witte wortel
 Rettich is een soort radijs
 De groente is lang 'uit de mode geweest': een
vergeten groente!
 Rettich is lekker als tussendoortje, met
bijvoorbeeld een dip gemaakt van magere
yoghurt en verse kruiden zoals bieslook
Sint hulpdiploma
Alle kinderen kunnen zich gaan bewijzen in hun klim- en
klautertechnieken. Lifestyle verzorgt op woensdag 23
november op de gymlocatie van school een activiteit
waarbij alle kinderen een Sinterklaas hulpdiploma
kunnen gaan verdienen.

Basisonderwijs
Agenda
Datum
Week
47,48

Activiteit
Contactgesprekken

23 nov.

Lifestyle Sint hulpdiploma

23 nov.

Afsluiting Rots & Water 14.15-15.15

1 dec.

Boomplantdag 3 t/m 8 Nije Broekbos

2 dec.

Sintwissel 1 t/m 5

5 dec

Sinterklaasfeest

Schoolfruit
Deze week eten we:
1. Rettich
2. Mandarijn
3. Appel (Elstar)

Afsluiting rots & Water groep 5,6
Woensdag 23 november a.s. willen wij de Rots en Water
training die wij aan u kind gegeven hebben, samen met
u, ouders/verzorgers groep 5 en 6, afsluiten.
De kinderen zullen d.m.v. een demonstratie laten zien
wat ze hebben geleerd.
Tijd:
14.15 – 15.15 uur
Locatie: Gymzaal

Verjaardag
Donderdag 24 november viert Jannette haar verjaardag
bij de Weerwolven.
De kinderen mogen verkleed op school komen.
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Boomplantdag 1 december
Op donderdag 1 december is groep 3 t/m 8 uitgenodigd
bij de boomplantdag Nije Broekbos aan de Spekdiek in
Balinge. Om 10.00 uur worden wij daar verwacht en
helpen wij bij het planten.
In 2011 is een begin gemaakt met de aanleg van het Nije
Broekbos. Dit bos van ongeveer 19 ha ligt tussen de
dorpen Mantinge, Balinge en Garminge. De naamgeving
voor het bos is tot stand gekomen met input van
streekbewoners. Zoals de naam van het bos al aangeeft
is het een nieuw bos. Broekbos betekent een vochtig
bos. In de loop van de afgelopen jaren zijn er al
boompjes aangeplant. Drie jaar geleden hebben
inwoners van de dorpen eikels verzameld. Die heeft een
kweker opgekweekt.
En ze zijn nu zo ver dat ze geplant kunnen worden. De
3.000 boompjes worden niet alleen door de kinderen
geplant, maar ook door een vrijwilligersgroep van
Natuurmonumenten. Het Nije Broekbos is een
belangrijke verbinding met de andere bossen rondom
Mantinge. Allerlei dieren en planten hebben zo nog meer
ruimte om te leven.

Sintwissel 2 december
Vrijdag 2 december heeft groep 1 t/m 5 de sintwissel.
Op deze dag, 10.30-14.00 uur, kuntselen de kinderen
over het thema Sinterklaas. We gaan oa. een pietenzakje
maken en pepernoten bakken. Hierbij kunnen we uwl
hulp gebruiken.
Indien u hierbij wilt helpen kunt u zich aanmelden bij
Melissa en/of Jannette.
Sinterklaasfeest 5 december
Zaterdag 12 november is Sinterklaas aangekomen in
Maassluis. Hij heeft het de komende weken natuurlijk erg
druk, maar zeker is dat Sinterklaas met zijn Pieten op
maandag 5 december naar Balinge komt om de peuters
en leerlingen van IKC de Wenteling te bezoeken en te
verrassen met cadeautjes en wat lekkers.
Maandagmorgen 5 december komt Sinterklaas bij ons op
school.
Rond half 9 verwachten we Sinterklaas en zijn pieten.
Komt u ook kijken?

Groep 3 t/m 8 wordt om 10.00 uur bij het verzamelpunt
verwacht. Zij gaan daar lopend naar toe. Daar krijgen we
uitleg en gaan we aan de slag.
Oude kleren en laarzen zijn wel handig. Ook
misschien een regenbroek of evt. een extra
verschoning voor als we weer op school komen.
De plantdag zal een echte OERRR-ervaring worden!
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Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort krijgen de oudste kinderen van het gezin een
envelop mee met daarin de vraag om de ouderbijdrage
voor sint en kerst (€ 10,-) over te maken op rekening nr.
NL49RABO 0146.9636.79 t.n.v. OR de Wenteling.
De ouderraad helpt op school bij de organisatie en
uitvoering van de verschillende vieringen zoals
Sinterklaas en Kerst. Daarnaast verrichten zij nog tal van
andere onmisbare diensten.
Zo regelen zij bijvoorbeeld het ophalen van het oud
papier en de bloemetjesactie. Op deze manier wordt er
voor extra geld gezorgd voor de leuke “extraatjes” voor
de kinderen.
Als u meer wilt weten over de activiteiten van de OR kunt
u contact opnemen met de voorzitter, Sander Kats.

Peuteropvang
Agenda
Datum

Activiteit

5 dec.

Sinterklaasfeest

Kortom een niet te missen commissie op onze school.

Digitale bijlage
Open dagen en voorlichting voortgezet onderwijs.
http://kitsprimair.nl/dewenteling/wpcontent/uploads/sites/8/2016/11/brief-esdal-vandaagvoor-leerlingen-groep-8-en-hun-ouders-verzorgers.pdf
JOGG
http://kitsprimair.nl/dewenteling/wpcontent/uploads/sites/8/2016/11/factsheet-jogg-1.pdf

Oud papier
3 dec.

Pieters, Smit, Hingstman, Daling
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
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling
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