Nieuwsbrief nr. 4 (2016-2017)

Agenda
Datum

Activiteit

13-27 okt.

Rots & Water groep 5,6

5-16 okt.

Kinderboekenweek

10 okt.

Bezoek van Witte Boekies bij groep 1,2

13 okt.
17 t/m 21
okt.

Hulp lampionnen maken
Op woensdag 2 november gaan we met de hele school
lampionnen maken. Groep 1 en 2 doen dat in hun eigen
groep en groep 3 t/m 8 doen dat door elkaar. Zij mogen
kiezen uit 4 lampions. Wie vindt het leuk om woensdag 2
november te komen helpen met het maken van de
lampionnnen? Alles wordt voorbereid door de
leerkrachten. Aanmelden kan bij Cees, Carla of Jannette.

Lifestyle activiteit Kinderboekenweek
10.30-11.30 uur
Herfstvakantie

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Nadia Bussemaker
groep 1

UITNODIGING AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK
Het Lifestyleteam schenkt op elke school van onze
stichting Kits Primair op feestelijk wijze aandacht aan de
Kinderboekenweek. Zoals voorgaande jaren gebeurt dit
met toneel, zang, dans en een interactief spel. Het Thema
is “Voor altijd jong” en gaat over Opa’s en Oma’s.
Op donderdag 13 oktober om 10.30 uur bezoeken wij
de Wenteling om de Kinderboekenweek spectaculair
af te sluiten.
Het optreden vindt in principe op het schoolplein plaats.
Vooral opa’s en oma’s nodigen we uit om te komen
kijken!!
Bij slecht weer wijken we uit naar binnen.

Peuters op bezoek
Maandag 10 oktober kwam de peuterspeelzaal bij de
Stampertjes op bezoek. Ze hebben eerst samen het
verhaal van opa Sloddervos bekeken op het digibord.
Daarna samen opa Bakkebaard gezongen en tot slot
heerlijk buiten gespeeld! De Stampertjes vonden het erg
leuk!

Even voorstellen
Mijn naam is Jeffrey Strijk, ik ben 22 jaar en woon in
Westerbork. Ik zit op de Pabo in Emmen en zit nu in mijn
3e jaar. Dit schooljaar loop ik stage in groep 6/7/8. Dit doe
ik op maandag en dinsdag en af en toe een hele week.
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Nieuws van de Peuteropvang De Witte Broekies
Bij de Witte Broekies wordt er fijn gespeeld, in de bouwhoek met de auto’s en tractors, in de huis-hoek wordt
lekker gekookt en koffie gezet. De puzzels worden
gemaakt en de poppen de fles gegeven. Zo zijn we fijn
bezig.
Het thema waar we over werken is FAMILIE, daarbij komt
heel wat aan bod. Hoe heet jij, kijk eens in de spiegel, wie
zie je en wat zie je, wie hoort er bij jou? papa, mama,
broer, zus, en baby. Toevallig kregen we het blijde bericht
dat er ook weer een baby geboren is in Witteveen! Zo
wordt de familie steeds groter.
Ook Opa’s en Oma’s horen erbij . Daarom gaan we bij de
huiskamer van de Tille op bezoek waar Opa’s en Oma’s
ons voorlezen. Ook gaan samen luisteren naar een boek
op de Wenteling, samen met de kleuters. Dat is omdat het
weer Kinderboekenweek is, met het thema: “voor altijd
jong”.
We hebben 4 kaarsjes op de taart gehad voor Nadia ze
gaat nu naar de basisschool, heel veel plezier gewenst.
Er is buiten nog lekker gespeeld met de prachtige
nazomerdagen. Maar nu de peutergroepen bezocht
worden door jonge en snelle peuters, is aan een ieder het
verzoek, het buitenhek steeds weer goed te sluiten!!
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies; Hessel,Tess,
Lisa, Jinte, Frederiek, Noud, Luuk, Silvijn, Mirthe, Erwin,
Daisy, Eva, juf Janneke, juf Willy en juf Thea.

Doekoe Schoolpleinactie
Van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november kun je
bij Coop meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen
voor basisscholen bij jou in de buurt. Zo wordt
buitenspelen nog leuker en stimuleren we kinderen om
meer te sporten en bewegen.
Dit jaar draait de Doekoe Schoolpleinactie om touwtje
springen. Touwtjespringen hóórt gewoon op het
schoolplein.
Bij Coop Aalden ontvang je van maandag 3 oktober tot en
met zondag 13 november 2016 weer gratis Doekoemunten. Deze actie is een samenwerking van Coop, Arla,
Unilever en de Johan Cruyff Foundation om een gezonde
levensstijl te stimuleren bij kinderen En raad eens?
Wij doen hier aan mee! Dus schenk jouw Doekoe aan
onze school waardoor jij mee spaart voor leuke sport- en
spelmaterialen voor ons schoolplein. Meer weten over de
Doekoe Schoolpleinactie? www.coop.nl/doekoe

Blokfluitles AMV groep 4/5
Voor het organiseren van een naschools aanbod
blokfluitles AMV is er contact gezocht met Henriette
Sabel, Lifestylecoordinator muziek en beeldende kunst.
De blokfluitlessen zijn voor de kinderen uit groep 4 en 5.
Op die leeftijd weten kinderen vaak nog niet welk
instrument ze leuk lijkt, maar kunnen wél vast de
basisbeginselen leren.
Voordat wij hier concrete afspraken over gaan maken
willen wij eerst peilen of er voldoende animo is voor
blokfluitlessen na schooltijd.
Indien u hiervoor belangstelling of vragen heeft kunt u dit
aangegeven bij Nicole nicole.de.groot@obomd.nl
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Team OBS de Wenteling wenst u een fijne
herfstvakantie!

Digitale bijlagen:
Herfstvakantie activiteiten voor kinderen en ouders
activiteiten_scholen_herfst-2016/
Uitnodiging voorlichting Esdalcollege voor leerlingen
groep 8 en ouders

esdalcollege
Oud papier
Middelbos, Scheper, Spriensma, Prins

5 nov.

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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