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Inline skates
Op vrijdag 10, 17 en 24 maart verzorgt Inline Sport een
clinic voor groep 5 t/m 8. Dit schooljaar organiseert de
oudervereniging skatelessen ipv schaatsen, omdat de
ijsbaan in Assen gesloten is.

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

20-27 jan.

Pleinspelen groep 3 t/m 8

27 jan.

Bezoek bibliotheek W’bork gr. 1,2

Schoolfruit
Vorige week aten wij:
1. Appel
2. Sinaasappel
3. Mandarijn
Deze week eten wij:
1. Waspeen
2. Appel
3. Sinaasappel
Ook in 2017 gaan we door met Schoolfruit. Deze actie
gaat door t/m 10 april 2017.
Pleinspelen
Op vrijdagmiddag 20 en 27 januari start de
buurtsportcoach, Roxanne Dekker, met pleinspelen in de
gymles bij groep 3 t/m 8. Leerlingen krijgen twee keer
een gymles in het teken van pleinspelen. Roxanne gaat
activiteiten geven die de leerlingen ook op het
schoolplein kunnen doen. Zij krijgen deze spellen op een
leskaart aangeboden die zij ook in een map weer terug
kunnen vinden. Op deze manier worden er nieuwe
spellen aangeleerd en komen er nieuwe ideeën die
leerlingen kunnen spelen op het schoolplein.

Mark (de instructeur van Inline Sport) komt met een busje
vol inline skates en beschermers naar ons schoolplein of
een andere geschikte locatie (vlakke ondergrond). Daar
zal hij de kinderen op een leuke manier een aantal
technieken aanleren. Verder zullen de kinderen leuke
uitdagende spelletjes op skates doen, wat natuurlijk één
groot feest wordt.
Er zal een aantal onderdelen standaard behandeld
worden. De onderdelen die behandeld worden, zijn:
 vallen en opstaan
 balans
 remmen
 bochten maken
 enkele trucjes
 veilig skaten in het verkeer
Het skate gebeuren wordt afgesloten met een aantal
prachtige sprongen op een springschansje, een potje
voetbal of basketbal op skates (als de locatie het toelaat)
en/of een tochtje in de omgeving.
De onderdelen worden aangepast aan het niveau van de
deelnemers, zodat het voor iedereen leuk is om te doen.
Alle deelnemers krijgen pols-, elleboog- en
kniebeschermers aan. Tevens krijgen ze een helm op.
Voor 20 kinderen heeft Inline Sport skates in de juiste
maat.
Wie zelf skates heeft dit graag doorgeven aan juf of
meester.

Nationale Voorleesdagen
Op vrijdag 27 januari bezoekt groep 1,2 de bibliotheek in
Westerbork voor een voorstelling. Deze voorstelling
begint om 8.45 uur. Voor deze activiteit hebben we
vervoer nodig. We gaan dan bij binnenkomst van alle
kinderen direct door naar de bibliotheek in Westerbork.
Indien u kunt rijden dit graag doorgeven aan Melissa.
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Activiteiten
Hierbij een overzicht van activiteiten dit schooljaar
waarbij wij hulp van ouders kunnen gebruiken. Zo bent u
vroegtijdig op de hoogte en kunt u indien nodig hier
rekening mee houden.
Datum

Activiteit

27 jan.

Vervoer bezoek bibliotheek W’bork gr. 1,2

14 febr.

Begeleiding Drents Archief gr 1,2

3 maart

Begeleiding Herinneringscentrum gr 7,8

7 april

Begeleiding Techniektour Wolfsbos gr 7,8

12 april

Vervoer Schoolvoetbal

21 april

Begeleiding Koningsontbijt/Koningsspelen

17 mei

Begeleiding DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

15 juni

Begeleiding Nieuwe Kolk gr 7,8

Hoofdluis
Vandaag was er hoofluiscontrole. We zijn hoofdluis vrij!
Waterpokken
Er zijn kinderen met waterpokken. Als een kind met
waterpokken zich goed voelt, kan het gewoon naar
school of het kindcentrum. Thuisblijven helpt niet om
verspreiding van waterpokken te voorkomen, omdat
kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen
optreden.
Digitale bijlagen
VO magazine
vo-magazine.pdf
Uitnodiging bijeenkomst Huus van de Taol
uitnodiging-voor-bijeenkomst-in-hoogeveen.pdf

Oud papier
4 febr.

JOGG-actie ‘School van de Week’
Vanaf week 47 organiseert Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School van de
Week’. Alle leerlingen van deze basisschool kunnen in de
desbetreffende week met 50% korting zwemmen bij de
zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de
woensdag of zaterdagmiddag. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te bewegen
en om de zwemvaardigheid en het vrij zwemmen te
stimuleren. De kinderen zullen in de desbetreffende week
een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die
week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Let op! Kinderen, die niet in het bezit zijn van
een zwemdiploma zijn verplicht om met volwassen
begeleiding naar het zwembad toe te komen. Begeleiding
mag ook met 50% korting naar binnen, 1 begeleider per
kind.
De week waarin, De Wenteling, School van de Week zal
zijn is: WEEK 3. De kinderen krijgen vandaag het
kortingskaartje mee.

De Boer, Dolfing, Kats, Alberts
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

Peuteropvang
Agenda
Datum

Activiteit

Oproep pleinwacht
De pleinwacht draait al weer een tijd op volle toeren. Het
komt incidenteel nog wel eens voor dat we een tekort
aan begeleiding hebben. Indien u kunt en wilt helpen bij
de pleinwacht, kunt u contact opnemen met Diana
Eleveld. diana.eleveld@kitsprimair.nl

IKC De Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD Balinge
Tel:
0593-552441
E-mail: info.dewenteling@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/dewenteling

IKC De Wenteling is onderdeel van:

