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Agenda
Datum

Activiteit

29 sept. 6 okt.

Rots & Water groep 5,6

4 okt.

Informatieavond alle groepen

5-16 okt.

Kinderboekenweek

10 okt.

Bezoek van Witte Boekies bij groep 1,2

13 okt.
17 t/m 21 okt.

Lifestyleactiviteit Kinderboekenweek 10.3011.30
Herfstvakantie

Herhaalde oproep toezicht op het plein
Bent u 1x per maand beschikbaar op donderdag tussen
12.00-12.30 uur en wilt u helpen bij het toezicht op het
plein? Dan zijn wij op zoek naar u!
Indien u zich hiervoor wilt opgeven kan dit bij Diana
Eleveld,
Facilitair
coördinator,
0593
535100,
diana.eleveld@obomd.nl
Even voorstellen
Mijn naam is Christel Koster, ik ben 18 jaar en ik woon in
Hollandscheveld. Ik zit in mijn examenjaar van de
opleiding onderwijsassistent. Dit schooljaar loop ik stage
bij groep 1 en 2. Op maandag en dinsdag zal ik Jannette
ondersteunen in deze groep. Ik heb heel veel zin in dit
nieuwe schooljaar!

Esdal College Oosterhesselen
Op woensdag 16 november houdt het Esdal College in
Oosterhesselen hun Esdal Vandaag avond, waarin voor
leerlingen en ouders een aantal voorlichtingrondes wordt
gehouden.
18.45 uur ontvangst met koffie en thee.

Sozen organiseren Obstakel Run in Witteveen
Op vrijdag 7 oktober wordt er in Witteveen een
obstakelrun georganiseerd voor alle jeugd uit Midden
Drenthe. Het initiatief hiervan komt vanuit de tiener/jeugd
sozen uit Westerbork, Smilde, Bovensmilde en Beilen.
Gezamenlijk zetten zij deze activiteit op. De start en finish
vinden plaats op sportpark De Roskamp. In teams van
vier of vijf personen wordt er een parcours afgelegd door
het bos. Onderweg zijn er allerlei opdrachten en obstakels
die de teams moeten bedwingen. Samenwerken en
snelheid zijn van belang. De leeftijdscategorieën zijn: 1013, 13-16 en 16+. sportieve strijd tussen jeugd waarbij er
uiteindelijk één winnaar zal zijn per categorie. Na afloop is
er in de kantine nog een DJ en wordt er een gezellige
avond van gemaakt. Om 16.00 uur start de jongste
categorie, daarop volgend de oudere teams. Een
Deelname aan de run kost €5,00 per team. Opgeven kan
tot uiterlijk maandag 3 oktober via:
obstakelrunwmd@outlook.com
Rots en Water groep 5,6
Het Rots en Waterprogramma, een psychofysieke
weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes.
Dit schooljaar komen Rots en Watertrainers, meester
Frank en meester Albert, op de scholen de cursus
verzorgen.
Alle kinderen in groep 5 en 6 krijgen de cursus Rots en
Water aangeboden.
Het zijn 7 lessen en een demonstratieles. Een intake
gesprek met de groepsleerkracht vindt voor aanvang
plaats.
In de cursus worden fysieke en mentale oefeningen met
elkaar in verband gebracht. Fysieke en mentale
oefeningen worden afgewisseld. Rots staat voor
standvastigheid en Water staat voor flexibiliteit. De
kinderen leren hier over dat een balans tussen deze twee
belangrijk is.
De laaste les van de cursus wordt afgesloten met, indien
mogelijk, de ouders daarbij aanwezig. Kinderen brengen
het geleerde in praktijk en krijgen vervolgens een
certificaat.
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Kinderboekenweek
Opa’s
en
oma’s
staan
centraal
tijdens
Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong!

de

Dolf Verroen schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. De
titel is: ‘Oorlog en vriendschap‘. Een prachtig verhaal over
vriendschap in oorlogstijd van de schrijver die met zijn 87
jaar prima bij het thema van de Kinderboekenweek Voor
altijd jong! past. De illustraties in het geschenkboek zijn
van Charlotte Dematons.
Floor Rieder maakt het Prentenboek van de
Kinderboekenweek 2016: ‘Waar is Ludwig?‘ Ze maakte er
een bijzondere uitgave van: een prachtige leporello met
fraaie buikband.

Informatieavond 4 oktober
Tijdens de informatieavond geven wij informatie over PBS
(Positive Behavior Support). PBS is gericht op het creëren
van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt.
Wij hebben het zo georganiseerd dat alle ouders in de
gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn.
19.00-19.45 uur Groep 1,2. Groep 6 t/m 8
19.45-20.00 uur Pauze
20.00-20.30 uur Informatie PBS
20.30-21.15 uur Groep 3,4,5
Wij rekenen op uw komst!

Coachen met beeld
Dit schooljaar nemen Marian en Nicole deel aan de
scholing “Coachen met Beeld” van Cedin, samen met
andere collega’s binnen de stichting Kits Primair.
Wat is Coachen met Beeld?
Bij coachen met behulp van videobeelden wordt er
gereflecteerd op opnames die zijn gemaakt tijdens een
klassenbezoek. Hierbij wordt de interactie met de groep
en met individuele leerling nauwkeuring geanalyseerd. Dit
maakt het voor de leerkracht mogelijk om inzicht te krijgen
in haar of zijn situatie en de onderwijsbehoeften van de
groep of individuele leerlingen. Uit de analyse en inzichten
komen dan concrete aanwijzingen naar voren waardoor
nieuwe keuzes kunnen worden gemaakt die zorgen voor
verbetering, verandering of verdieping.
De komende maanden zullen er diverse keren videoopnames gemaakt worden in de klas, deze worden eerst
geanalyseerd
en
daarna
met
de
betreffende
leerkracht(en) besproken. De beelden zullen tijdens de
scholing strikt intern gebruikt worden.
Hierdoor hoeven wij geen toestemming aan u als ouder(s)
en/of verzorger(s) te vragen.
Indien de scholing is afgerond en als er
echte
begeleidingstrajecten opgestart worden door middel van
coachen met beeld , dan wordt u uiteraard wel ingelicht en
betrokken bij dit proces.
Oud papier
Jansen, Voortman, Bussemaker, Pronk

1 okt.

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

Blogs van de klassen
Uitslag Oudertevredenheidspeiling
Dit voorjaar is er een onderzoek geweest naar de
tevredenheid van de ouders over onze school. Onze
school
heeft
deelgenomen
aan
de
oudertevredenheidspeiling van Parnassys. Van onze
school hebben 11 ouders en verzorgers de vragenlijst
ingevuld.
Als team hebben we de uitslag bestudeerd en besproken
in onze teamvergadering.
Zo hebben enkele ouders aangegeven wat meer
gezamenlijk te willen optrekken bij de begeleiding van hun
kind.
Wij zijn erg blij met de feedback die wij van u hebben
gekregen. Het heeft ons meer inzage gegeven in waar wij
nu staan met onze school en in welke punten wij ons
meer kunnen ontwikkelen. Heeft u naar aanleiding van de
oudertevredenheidspeiling vragen, opmerkingen, tips,
adviezen? Kom binnen!

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

Digitale bijlagen:
uitnodigingerboekenweek-2016.pdf
obstakel-run-witteveen2016-1.pdf
trainingen-cjg-md.pdf
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