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Agenda
Datum

Activiteit

2 sept.

Start boeken uitleen bibliotheek

6 sept.

Spreekuur jeugdverpleegkundige

4 okt.

Informatieavond alle groepen

Wij gaan weer naar school!
De zomervakantie zit erop..... Hopelijk heeft iedereen
heerlijk genoten en is iedereen lekker uitgerust!
We gaan weer beginnen aan een nieuwe schooljaar!
Lekker leren, spelen, samenwerken, sporten en nog veel
meer......
We wensen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe!!!

Informatie over krentenbaard GGD
Vanaf deze week begint voor de meeste Drentse kinderen
het nieuwe schooljaar. Met de start van het nieuwe
schooljaar zien we in Drenthe een toename van de
huidinfectie krentenbaard. Regelmatig wordt de GGD dan
benaderd met de vraag hoe op school om te gaan met
één of meerdere leerlingen met krentenbaard. In
onderstaand filmpje leggen we u graag uit wat
krentenbaard is.
https://www.youtube.com/watch?v=RJkiUUJ_6iY
Activiteiten op het Dr. Nassau College in schooljaar
2016-2017.
Kleintje open huis
1 november 2016
Informatieavond
ouders groep 8 (opgave gewenst) 8 december 2016
Open dag
14 februari 2017
Contactgegevens
In de schoolgids wordt u er op gewezen dat de school
moet beschikken over uw juiste adres- , telefoon- en
emailgegevens.
Wij verzoeken u wijzigingen in bovenstaande gegevens
gedurende het schooljaar door te geven aan de centrale
administratie: csa@obomd.nl

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Liz Eefting
groep 1
Wesley Kerssies groep 1
Ilse van Haren
groep 1

Hoofdluis
Vandaag was de eerste hoofdluizen controle van dit
schooljaar.We zijn hoofdluizen vrij.
Boeken lenen bibliotheek
Dit schooljaar vindt er een wijziging plaats bij de
boekenuitleen in de bibliotheek. De boeken uitleen gaat
van de dinsdag naar de vrijdag. Ilse Kruid en Bianca
Voortman begeleiden de kinderen om en om bij de
uitleen.
Vanaf vrijdag 2 september start de boeken uitleen weer.

Toezicht op het plein
Dagelijks is de pedagogisch medewerkster, Paula Osinga,
aanwezig tijdens de middagpauze. Naast Paula draaien
enkele ouders mee in het rooster voor de pleindienst.
We kunnen natuurlijk altijd meer hulp gebruiken. Indien u
zich wilt opgeven kan dit bij Diana Eleveld, Facilitair
coördinator, 0593 535100, diana.eleveld@obomd.nl.
Kalender op de website
Op de website van school vind u het kopje Kalender.
Deze kalender wordt gevuld zodat u kunt lezen welke
activiteiten dit schooljaar gaan plaatsvinden. Zo staan de
vakanties, contactgesprekken en enkele voorstellingen al
genoteerd. http://dewenteling.net/kalender/
Start in de groepen
Alle groepen zijn weer goed van start gegaan. De
Stampertjes leren over het nieuwe schooljaar. Groep 3
leest al de eerst woordjes en de Tomanies leren over
ontdekkingsreizigers en avonturiers.
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Oud papier
3 sept.

Van Spronsen, Snoeijing, Meppelink,
Matthijssen

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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