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Agenda
Datum
10, 17, 23
nov.
11 nov.
15 nov.
Week
47,48

Schoolfruit
Vandaag zijn we gestart met EU Schoolfruit. Deze week
zijn de volgende soorten fruit geleverd.
1. Appel (Elstar)
2. Peer (Conference)
3. Pomelo

Activiteit
Rots & Water groep 5/6
Sint Maarten
Lampionnenshow 11.00 uur

Wist je dat?
•Een pomelo een kruising is tussen een grapefruit en een
pompelmoes?
•De pomelo aan een brede, stekelige boom groeit?

Ontdekpad Afval NME
Contactgesprekken

23 nov.

Lifestyle Sint hulpdiploma

23 nov.

Afsluiting Rots & Water 14.15-15.15

Lampionnenshow
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.

Techniektour groep 5/6
De Techniek Bedrijventoer is een project voor leerlingen
van groep 5 en 6. Er zijn acht bedrijven die deelnemen
aan het programma. Het project bestaat uit een jaarlijks
bezoek aan de participerende bedrijven. Ter voorbereiding worden er lessen gegeven die speciaal zijn
afgestemd op het bezoek. Het doel is om kinderen
enthousiast te maken voor techniek.
Dat dit goed is gelukt was te zien op dinsdag 1 november
toen groep 5 en 6 naar Van Egten BV in Beilen zijn
geweest. De kinderen hebben het proces gezien hoe een
pennenbakje gemaakt wordt.

U bent van harte uitgenodigd om vrijdagmorgen, vanaf
11.00 uur aanwezig te zijn bij deze lampionnenshow.
Sint Maarten
Alle kinderen van kinderopvang en openbaar
basisonderwijs de Wenteling, de Witte Broekies en
kinderopvang Oes Plekkie en de Speuldeel zijn op 11
november welkom in dorpshuis de Tille in Witteveen
voor warme chocolademelk en een traktatie.
De lampjes branden van 18.00 uur tot 20.00 uur!
Stichting de Tille en Dorps Belang Witteveen.

Wij wensen iedereen 11 november veel plezier tijdens
het lampionnetje lopen.
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Contactgesprekken
Drie keer per jaar hebben we contactgesprekken van tien
minuten om ouders/verzorgers te informeren over de
vorderingen van hun kind.
Het eerste gesprek is voor alle ouders/verzorgers. De
ouders/verzorgers ontvangen dan altijd een uitnodiging.
De andere twee gesprekken zijn facultatief. Bij deze
contactgesprekken kunnen ouders/verzorgers aangeven
of zij behoefte hebben aan een gesprek, of de
ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging
van de
leerkracht.
In week 47 en 48 worden de oudergesprekken gehouden
op school. Deze week ontvangen de ouders/verzorgers
van groep 6 t/m 8 een brief waarop u een voorkeursdag
kunt aangeven. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging
wanneer de leerkracht met u in gesprek wil over de
vorderingen van uw zoon en/of dochter.
Voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 5 hangt vanaf
volgende week een intekenlijst op de deur van het lokaal,
waarop u kunt inschrijven.
Persbericht
Social mediatraining de Wenteling:
https://youtu.be/dv5__v3kFBA

Verjaardag
Op 19 november zijn Jannette en Christel allebei jarig.
Vrijdag 18 november viert Jannette haar verjaardag bij de
Weerwolven.
Maandag 21 november vieren Jannette en Christel hun
verjaardag samen bij de Stampertjes.
De kinderen mogen verkleed op school komen.
Sint hulpdiploma
Alle kinderen kunnen zich gaan bewijzen in hun klim- en
klautertechnieken. Lifestyle verzorgt op woensdag 23
november op de gymlocatie van school een activiteit
waarbij alle kinderen een Sinterklaas hulpdiploma
kunnen gaan verdienen.
Afsluiting rots & Water groep 5,6
Woensdag 23 november a.s. willen wij de Rots en Water
training die wij aan u kind gegeven hebben, samen met
u, ouders/verzorgers groep 5 en 6, afsluiten.
De kinderen zullen d.m.v. een demonstratie laten zien
wat ze hebben geleerd.
Tijd:
14.15 – 15.15 uur
Locatie: Gymzaal

Digitale bijlage
Open dagen en voorlichting voortgezet onderwijs
agenda voortgezet onderwijs

Oud papier
3 dec.

Pieters, Smit, Hingstman, Daling
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Lezen groep 3
Groep 3 is al een aantal weken op weg! We zijn al bijna
bij kern 4. De eerste woordjes die de kinderen al lezen
zijn oa. maan, roos, buik. Op school wordt er veel
gelezen, thuis lezen is net zo belangrijk. Op de site van
Zwijssen vindt u oa. leuke tips en adviezen voor het
lezen thuis.
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Veilig-leren-lezen-demaanversie.htm

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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