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Algemeen
Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

20 dec.

Kerstwissel

22 dec.

Kerstfeest

23 dec.

12.00 uur alle groepen vrij

26 dec.
6 jan.
27 jan.

Kerstvakantie
Bezoek bibliotheek W’bork gr. 1,2

Schoolfruit
Afgelopen week hebben we gegeten:
1. Ananas
2. Mandarijn
3. Kaki

Voor alle foto’s:
foto's boomplantdag
https://mantingerveld.wordpress.com/2016/12/01/eike
n-planten-laankhorst-met-obs-de-wenteling/

Deze week eten we:
1. Kiwi
2. Appel
3. Peer
Deze week krijgt iedere leerling een speciale kiwilepel
van Zespri aangeboden. Superhandig en herbruikbaar!

Boomplantdag 1 december
Donderdag hebben we bomen geplant met de
Weerwolven en de Tomanies. De bomen die we hebben
geplant zijn gekweekt van eikels die in dat zelfde land
zijn geraapt. We hebben veel gaten gespit, boompjes er
in gezet en het gat weer dicht gemaakt. Dit deden wij
onder leiding van de boswachter, natuurmonumenten en
veel vrijwilligers. We hebben de bomen geplant aan de
Spekdiek. Ook de fotograaf van het dagblad van het
noorden was aanwezig. Het was een leuke, leerzame
bezigheid.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Scholieren-plantennieuwe-bomen-in-%E2%80%99t-Neie-Broekbos21820882.html
Sinterklaasfeest
Op 5 december kwam Sinterklaas aan op de Wenteling.
De kinderen stonden al vol verwachting uit te kijken naar
Sinterklaas en zijn Pieten. En toen was het zover,
Sinterklaas kwam op school!
En hoe? Met de SRV wagen van de Koning! Sinterklaas
moest voor zijn feest nog een paar inkolen doen.
Na het ontvangst genoten Sinterklaas, zijn pieten, ouders
en andere belangstellenden in het dorpshuis van liedjes
en dansjes van alle groepen.
Gezellig dat jullie er allemaal waren om het
Sinterklaasfeest met ons te vieren.
https://www.myalbum.com/album/yg5zcMTdStsR
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Voor het maken van het kerstbakje nemen de kinderen
een kaars, versieringen en groen mee (graag knipschaar
meenemen). Een bakje en oasis wordt geregeld door de
OR.
Als u de tuin vol heeft staan met groen, dat we kunnen
gebruiken voor de kerstbakjes voor alle kinderen, houden
wij ons van harte aanbevolen.
Kerstfeest
Donderdag 22 december wordt het kerstdiner op school
gehouden. Voor het diner vragen wij hulp van u voor het
bijdragen van kleine hapjes. Op de intekenlijst, die op de
deur van de groepen komt te hangen, kunt u uw keuze
aangeven.
Afwezigheid Jannette
Vanaf donderdag 15 december t/m vrijdag 23 december
is Jannette afwezig. Zij heeft onbetaald verlof vanwege
een huwelijksfeest in Thailand.
Cees vervangt haar bij de Weerwolven en op maandag,
dinsdag en woensdag vervangt Gabriella Liberg haar bij
de Stampertjes.
Activiteit voor Jonge Mantelzorgers
Op zaterdag 17 december organiseert Welzijnswerk
Midden Drenthe een dagje weg voor jonge
mantelzorgers. Wat is een jonge mantelzorger? Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 20 jaar die
opgroeien met bijvoorbeeld een zieke ouder, broer of zus
dat in de directe omgeving van het gezin woont en
intensieve zorg nodig heeft. Denk hierbij aan lichamelijke
ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslaving of
een verstandelijke beperking. Met deze dag willen we
bereiken dat de jonge mantelzorgers een zorgeloze dag
hebben. Ieder jaar worden er 1 of 2 dagen georganiseerd
waarop er wat leuks gedaan wordt. Waarbij iedereen zich
even niet druk hoeft te maken of hoeft te zorgen, maar
juist kan genieten. Ditmaal staat Attractiepark Slagharen
op het programma. Er wordt om 10.00 uur verzameld in
Beilen bij de Nassaukade 4. De dag duurt tot ongeveer
19.15 uur. Eten en drinken wordt verzorgt deze dag en
deelname is gratis. Ben jij een jonge mantelzorger en lijkt
het je leuk om mee te gaan? Geef je dan op via:
g.tenhoeve@welzijnswerkmd.nl
Ook voor vragen kunt u mailen.
Kerstwissel
Dinsdag 20 december hebben we een kerstwissel met de
hele school. We gaan dan verschillende dingen doen,
zoals een kerstbakje maken en kerstkoekjes bakken.
Daarbij kunnen we uw hulp gebruiken!
Wilt u helpen bij de kerstwissel? Dan is uw hulp nodig
vanaf 11.00 uur. Na de middagpauze gaan we weer
verder.
Opgave voor de kerst wissel kan bij Cees of Carla.

Hieronder het tijdschema, zodat u weet hoe laat u en de
kinderen verwacht worden.
16.45 uur - inloop voor de kinderen
17.00 uur - kerstdiner in de klassen
- drankje en hapje voor de ouders
op het schoolplein
18.00 uur - gezamenlijke afsluiting

Vrijdag 23 december
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij. Deze dag eten de kinderen hun lunch niet op school.
Digitale bijlage
Agenda VO
vo-magazine-2016-agenda
Jonge mantelzorgers
uitnodiging-mantelzorgers-17-december-2016

Oud papier
7 jan.

Heijting, Eefting, Lodewijks, Snippe
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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Peuteropvang
Agenda
Datum

Activiteit

21 dec.

Kerstfeest 10.15 uur

Met Sint Maarten zijn de feesten weer begonnen, zo ook
bij de peuteropvang De Witte Broekies. De peuters
gingen rond 11 november met hun lampion op pad.
Onder anderen even naar de huiskamer van de Tille, dat
is een succes voor allen, even de gezelligheid van jong
en oud, groot en klein. Ook veel peuters waren bij de
lampionnenshow met hun Nijntje lampion.
Het leuke is dat we steeds doorgaan met zingen zeker nu
de Sint in het land is.
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan,
hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan…
Dat feest van de intocht hebben de peuters van de Witte
Broekies samen met basisschool De Wenteling gevierd
op maandag 5 december. We stonden al vroeg bij de
basisschool in Balinge om te kijken hoe de Sint en zijn
Pieten deze keer weer aankomen. Wie weet heeft hij ook
een kleinigheidje of pepernoten mee. Vol verwachting
klopte ons hart.
De tijd gaat snel, dan is het zo kerstfeest, dat vieren we
met ouders en andere belangstellenden op woensdag 21
december om 10.15 uur, met liedjes, een verhaal en
natuurlijk wat lekkers. Daarna is het kerstvakantie.
De
peuteropvang-groep
op
maandagen
woensdagmorgen (8.30 -11.30 uur) is niet vol, mochten
er nog peuters zijn in de leeftijd van 2-4 jaar dan zijn jullie
van harte welkom om mee te spelen en ontdekkend te
leren bij De Witte Broekies.
We starten in het nieuwe jaar weer op maandag 9 januari
2017.
Allemaal fijne feestdagen toegewenst en een
voorspoedig en gezond 2017
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies;
Hessel, Tessa, Lisa, Jinte, Frederiek, Noud, Luuk, Silvijn,
Mirthe, Erwin, Daisy en Eva.
Juf Janneke, juf Willy en juf Thea.
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