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Agenda
Datum

Activiteit

16 juni

Schoolreis groep 3,4,5

16,17 juni

Bezoek peuters Witte Broekies groep 1,2

21 juni

Zakelijke ouderavond 20.00 uur

22 juni
Week
25,26
29 juni
t/m 1 juli

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 25 en 26 vinden de oudergesprekken plaats. Bij
deze contactgesprekken kunt u aangeven of u behoefte
heeft aan een gesprek, of u krijgt een uitnodiging van de
leerkracht.
Bij groep 1 en 2 hangt een intekenlijst op de deur.
Als u nog het rapport thuis heeft deze graag inleveren
bij de leerkracht!

Schoolreis groep 1,2
Rapport mee
Facultatieve contactgesprekken

Schoolkamp groep 6,7,8

12 juli

Afscheidsavond groep 8 19.30 uur

13 juli

Groep 8 vrij!

14 juli

Afsluiting schooljaar

15 juli

12.00 uur vrij

Peuters op bezoek
Op donderdag 16 juni en vrijdag 17 juni komen de peuters
samen met Thea op bezoek bij groep 1 en 2. Ze gaan
samen spelen op het schoolplein.
Schoolreis groep 3 t/m 5
Op donderdag 16 juni gaat groep 3 t/m 5 op schoolreis
naar Duinen Zathe in Appelscha.
De kinderen komen om 8.45 uur op school en vertrekken
om 9.00 uur. Van meester en juf hebben de kinderen al
de belangrijkste informatie ontvangen.

Zakelijke ouderavond
Dinsdag 21 juni organiseert de oudervereniging de
zakelijke ouderavond. De avond begint om 20.00 uur. U
bent vanaf 19.45 uur van harte welkom.
Aan de orde komen o.a.:
Financieel jaarverslag en de kascontrole.
Begroting Steunstichting.
Mededelingen OV, aftredend en nieuwe OV leden.
Mededelingen MR.
Presentatie school + quiz.
We sluiten de avond ludiek af met de digitale “ Wenteling
Quiz voor ouders!”, onder het genot van een hapje en
een drankje.
We zien u heel graag op 21 juni, de koffie zal klaar staan!
Afwezigheid juf Jeanette
Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni is Jeanette afwezig.
Melissa vervangt haar op deze dagen.
Schoolreis groep 1,2
Op woensdag 22 juni gaat groep 1,2 op schoolreis naar
de Speel- en ijsboerderij De Drentse koe.
De kinderen komen om 9.00 uur op school. Vertrek 9.15
uur met de bus.
Verwachte aankomst school 15.30 uur.
Voor deze dag hebben we nog 2 begeleiders nodig.
Indien u mee wilt dit graag doorgeven aan Melissa.
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Schoolkamp groep 6 t/m 8
Groep 6 t/m 8 gaat 29 juni t/m 1 juli op kamp naar
Ommen.
Zij verblijven bij de Ada’s Hoeve in Ommen.
De kinderen hebben van Carla al de belangrijke informatie
ontvangen.

Vakantierooster 2016-2017
Vakanties:
Herfstvakantie
17 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec 2016
Voorjaarsvakantie
20 feb 2017
Paasvakantie
14 april 2017
Meivakantie
24 april 2017
Hemelvaartvakantie
25 mei 2017
Pinkstervakantie
5 juni 2017
Zomervakantie
24 juli 2017
Vrije dagen:
e
Goede Vrijdag/2 Paasdag
Bevrijdingsdag

Zomerlezen met de VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de
VakantieBieb-app vind je ook dit jaar weer een leuk en
gratis leespakket voor het hele gezin.
Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel.
Tot 1 juli staan er alleen jeugdboeken in de VakantieBieb,
na 1 juli ook boeken voor volwassenen.
Download de gratis app via vakantiebieb.nl
Formatie schooljaar 2016-2017
Hieronder ziet u de formatie voor het schooljaar 20162017. Vergeleken met dit jaar zijn er weinig wijzigingen.
Over het herstel en de terugkeer van Giny kunnen wij op
dit moment melden dat zij er na de zomervakantie nog
niet zal zijn. Zij wordt vervangen door Jannette en
Melissa.
Lisanne Lammers komt enkele maandagen in de groepen
werken om het verlof van de leerkrachten te vervangen.
Groep

ma.

di.

woe.

do.

21 okt 2016
6 jan 2017
24 feb 2017
17 april 2017
28 april 2017
26 mei 2017
7 juni 2017
1 sept 2017

14 april en 17 april 2017
5 mei 2017

Overige vrije middagen:
Kerst
23-12-2016 (’s middags vrij)
Voorjaar
17-02-2017: (’s middags vrij)
Zomer
21-07-2017: (’s middags vrij

Oud papier
2 juli

Denk aan het dragen van de
veiligheidshesjes.

vrij.

Blogs van de klassen

1, 2

Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl/
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Directeur
School coördinator
Intern begeleider
Conciërge
Compensatiedagen

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

Tiny Veenbaas
Nicole de Groot
Marian Bisschop
Erik Otten
Lisanne Lammers
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