Nieuwsbrief nr. 2 (2016-2017)

Agenda
Datum

Activiteit

4 okt.

Informatieavond alle groepen

5-16 okt.

Kinderboekenweek

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Suus Smits
groep 7

Kinderopvang
Kits Primair biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met
12 jaar. Er zijn diverse vormen van opvang mogelijk.
Kits Primair verzorgt onder andere peuteropvang,
dagopvang, voor- en naschoolse opvang.
De kindcentra zijn geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.
Heeft u opvang nodig buiten de reguliere openingstijden?
Dan kunt u gebruik maken van verlengde opvang. Dit kan
op de ochtend voorafgaand aan de reguliere opvang
vanaf 7.00 uur. Of in de middag aansluitend aan de
reguliere opvang tot 19.00 uur.
Vanaf de zomervakantie verzorgt Kits Primair voor de
kinderen uit Witteveen en de Broekstreek peuteropvang.
Deze opvang is gehuisvest aan de Mej. A. Talmaweg 2 in
Witteveen.

Oproep
Indien u (kleuter) jongensonderbroeken en broeken over
heeft, deze dan graag inleveren bij Jannette of Melissa.
Toezicht op het plein
Onze pedagogisch medewerkster, Paula Osinga, heeft
een andere baan. Voor Paula heel fijn, maar nu moeten
wij op zoek naar een nieuwe medewerker.
Indien u zich hiervoor wilt opgeven kan dit bij Diana
Eleveld,
Facilitair
coördinator,
0593
535100,
diana.eleveld@obomd.nl
Even voorstellen
Mijn naam is Larissa Zijnge ben 19 jaar en ik woon in
Westerbork. Ik doe de opleiding Sport en Bewegen en
kom dit jaar op woensdag de gymlessen aan alle groepen
geven. Ik heb veel zin in het aankomende jaar!

Voor info:
Kindcentrum Kits Primair
Tel.: 0593 – 535101
E-mail: kinderopvang@kitsprimair.nl

Schoolgids 2016-2017
Op de website van school vind u het kopje School,
Documenten de Schoolgids 2016-2017. In deze gids treft
u informatie aan over de school en de stichting. De gids is
bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar
ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte
school voor hun kind.
De schoolgids wordt niet meer op papier verstrekt.
Mocht u toch prijs stellen op een papieren versie van de
schoolgids, dan kunt u
contact opnemen met de
schoolcoördinator.
http://dewenteling.net/documenten/
Oktobermaand Kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool?
Het kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand!
Je kunt dan in Drenthe, Groningen en Friesland weer
meedoen aan workshops, spannende speurtochten lopen
en heel veel voorstellingen bezoeken.
Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de
natuur. En 2016 wordt een jubileumjaar, want dan is er
voor de 15e keer een Oktobermaand Kindermaand!
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Nieuws van Peuteropvang “De Witte Broekies”
De peuters zijn weer gestart na de zomervakantie bij de
Witte Broekies in Witteveen. Nu onder de vlag van het
Kindcentrum Kits Primair en de Wenteling.
We zijn samen bezig om via het spelen de kinderen voor
te bereiden op de weg naar de basisschool. We spelen,
zingen, bewegen spelen buiten.
Er zijn 13 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, en daarbij
ook nieuwe gezichten. We zijn met 2 leidsters, op
maandag zijn juf Janneke en juf Thea er en op woensdag
juf Willy en juf Thea.
We lezen nu over Bobbi beer die zo graag naar de
peuteropvang gaat. Hij neemt zijn rugtas mee met wat
drinken en wat fruit en gaat dan fijn spelen net als wij. Wij
hebben ook een Bobbi beer geplakt, die hangt nu in het
lokaal te drogen en hij komt in het plakboek.
Mochten er nog meer peuters willen komen spelen? Dat
kan! Meer informatie is te vinden via de site van Kits
Primair onder het kopje peuteropvang. U kunt ook contact
opnemen met de locatie van de Witte Broekies in
Witteveen, telefoonnummer: 0593-566855, we zijn er
alleen op maandag en woensdagmorgen.
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies; Nadia, Hessel,
Tessa, Lisa, Jinte, Frederiek, Noud, Luuk, Silvijn, Mirthe,
Erwin, Daisy, Eva, juf Janneke, juf Willy en juf Thea.

Informatieavond

Dinsdag 4 oktober nodigen wij u uit voor de
informatieavond. U krijgt dan van de groepsleerkrachten
informatie over hoe het onderwijs in de groepen wordt
gegeven.
Na de pauze geven wij informatie over PBS (Positive
Behavior Support). PBS is gericht op het creëren van een
omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt.
Oud papier
Jansen, Voortman, Bussemaker, Pronk

1 okt.

Als je niet kunt onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Skoolchoizz
De informatiebeurs Voortgezet Onderwijs voor groep 8ers en hun ouders/verzorgers. Woensdag 26 oktober,
13.00-20.00 uur Hampshire Hortel, Emmen.
Voorlichting LWOO Vakcollege en inloopavond Penta
Dinsdag 27 september 2016 voor leerlingen groep 7 en 8
en hun ouders.
Leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding
binnen het vmbo, kunnen worden aangemeld voor het
Leerweg Ondersteunend Onderwijs. U bent met uw kind
van harte welkom voor een voorlichting over LWOO op
dinsdag 27 september a.s. van 16.30 – 18.30 uur. De
voorlichting vindt plaats in gebouw Penta van het Dr.
Nassau College, ingang Groningerstraat te Assen. U kunt
daar ook parkeren. Er wordt voor soep en broodjes
gezorgd.
Tevens wordt op deze avond ook een inloopavond
georganiseerd van 17.00 tot 20.00 uur.

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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