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Agenda
Datum

Activiteit

27, okt.,
10,17, 23

Rots en water groep 5,6

nov.
1 nov.
2 nov.
3 nov.

8 nov.
11 nov.
Week
47,48

Techniektour van Egten gr. 5,6
9.00 uur, vervoer met bus
Lampionnen maken
Kunstvoorstelling gr. 3,4,5 Nieuw-Balinge
10.00 uur, vervoer met bus
Drents Museum gr. 3,4
Vervoer met bus
Lampionnenshow 11.00 uur.
Contactgesprekken

Hoofdluis
Tijdens de hoofdluiscontrole van vandaag, woensdag 26
oktober, hebben we op school hoofdluis gevonden. We
vragen u om uw kund extra te controleren op hoofdluis en
de nodige maatregelen te nemen wanneer u hoofdluis
heeft gevonden. http://www.hoofdluis.org/

Blokfluitles AMV
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.
Richtlijn aangaande de kosten: docent € 40 à € 50,- per
uur voor een groep kinderen, excl. reiskosten minimum
van 20 lessen.
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 heeft kunt u dit
aangegeven bij Nicole nicole.de.groot@kitsprimair.nl

Jeugd EHBO
Voor het organsieren van een naschools aanbod Jeugd
EHBO zijn wij in gesprek met de Buurtacademie
Broekstreek. Wij willen voor groep 7 en 8 de cursus Jeugd
EHBO aanbieden. Tijdens deze cursus leren de leerlingen
de basistechnieken van de EHBO. Voor velen is het een
eerste kennismaking met verbandartikelen, handelingen
verrichten bij ongevalletjes en ook, heel belangrijk, hulp
inschakelen.
De cursus zal bestaan uit 15 lessen in de periode
november 2016 - maart 2017, 14.15 uur tot uiterlijk 15.30
uur op dinsdag- of woensdagmiddag. Elke les is er
aandacht voor theorie en praktijk.
De EHBO cursus wordt georganiseerd en financieel
mogelijk gemaakt door de Buurtacademie Broekstreek in
samenwerking met school en de EHBO-vereniging het
Oranje Kruis Westerbork. De lessen worden gegeven
door docenten van de EHBO-vereniging Westerbork. De
cursus wordt afgesloten met een examen en een diploma.
De kinderen werken in een lesboek en werkboek. Het
werkboekje kunnen de kinderen als naslagwerk aan het
eind van de cursus mee naar huis nemen.
Voor het werkboek zal een kleine vergoeding gevraagd
worden.
Indien uw kind hiervoor belangstelling heeft kunt u dit
aangegeven bij Nicole nicole.de.groot@kitsprimair.nl
Graag voor woensdag 1 november a.s.

NME Afval
Deze weken werken alle groepen over het thema afval.
Dit project wordt mede georganiseerd door NME (Natuur
Milieu Educatie) en IVN (Insitituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid). We leren oa. over zwerfafval, hergebruik
en recycling.
Op 15 november doen alle kinderen mee aan het
ontdekpad Afval op school. Met als doel Nederland wordt
steeds schoner.
Kom gerust eens kijken in de klas!
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Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee
met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een
Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op
het eten van voldoende groenten en fruit. Door EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde
eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en
fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel
verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan
sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten,
is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s),
maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan
de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en
zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk
heeft uitgewezen dat dit werkt!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief
van de Europese Unie, het Ministerie van Economische
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het
Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit
de groente- en fruitsector. Het programma wordt
ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland.
U kunt hierover meer lezen op de website
www.euschoolfruit.nl.

Ik val op!
Aankomend weekend gaat de wintertijd in. Daardoor
worden de dagen korter en de avonden eerder donker.
Het is dan belangrijk om goed verlicht op pad te gaan.
Wilt u meer weten over goede fietsverlichting, kijk dan op
www.fietsersbond.nl/fietsverlichting

Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de
klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (7-11
november 2015). Deze groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie.
Over de drie vaste groente- en fruitdagen wordt u
binnenkort geinformeerd. Op deze dagen hoeft u dus
geen pauzehap mee te geven.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden
aan deze groente- en fruitverstrekkingen.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15 (10-14
april 2017).

Logo
Vanaf dit schooljaar verzorgt Kits Primair naast openbaar
basisonderwijs ook kinderopvang. In het logo van Kits
Primair stond tot voor kort ‘openbaar basisonderwijs
Midden-Drenthe’ vermeld als onderschrift. Omdat dat niet
meer volstaat, is dit veranderd in ‘kinderopvang en
openbaar basisonderwijs’. We doen ons best om vanaf nu
het nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen in de
diverse uitingen.

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een
waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in
de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en
voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om
ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waa
rom-EU-Schoolfruit.htm
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Nieuws van de Peuteropvang De Witte Broekies
We werken met de peuters over de herfst. We hebben
een herfsttafel in de klas met kastanjes, eikels,
dennenappels en mooie bladeren. De paddenstoel, de
egel en de spin komen natuurlijk ook ter sprake. Buiten
kunnen we nu blad vegen en even heerlijk uitwaaien.
We zingen en bewegen er ook bij:
Een grote, grote eikenboom
Staat middenin het bos
De wind die waait
De boom die zwaait
De blaadjes laten los
Daar komen de kabouters aan
Die stampen op de grond,
Dan pakken ze een vriendje vast
En dansen in het rond.
Tra la la la la la la la.
Want is het fijn om het enthousiasme van de peuters te
delen en ze bezig te zien in spelen en bewegen waardoor
ze zich kunnen ontwikkelen.
In het kader van de herfst zullen we ook een lampion
gaan maken zodat we op 11 november langs de deuren
kunnen. Best een beetje spannend misschien maar ook
geweldig om in het donker je lampje aan te doen en dan
samen naar een deur om te zingen.
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies

Persbericht
https://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/westerbo
rk/465280/leerlingen-van-ikc-de-wenteling-vierenkinderboekenweek.html
Lampionnenshow 11 november
Vrijdag 11 november a.s. wordt er in de gymzaal een
lampionnenshow gehouden. De kinderen zullen hierbij
enkele Sint Maartenliedjes zingen.
Ook de kinderen van de peuteropvang zullen hierbij,
indien mogelijk, aanwezig zijn.
Om alles een sfeervol aanzien te geven, moeten de
kinderen hiervoor een lampionnenstokje met lampje,
voorzien van naam meenemen.
U bent van harte uitgenodigd om vrijdagmorgen, vanaf
11.00 uur aanwezig te zijn bij deze lampionnenshow.

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/
Digitale bijlagen:

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