Nieuwsbrief nr. 13 (2016-2017)

Algemeen
IKC voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
Wilt u graag een keer een kijkje nemen bij de
peuteropvang/kinderopvang of in de klas van uw kind?
Dat kan! Op 22 maart openen wij onze deuren voor
ouders en belangstellende ouders. Van 8.30 tot 10.30 uur
is er gelegenheid om lessen bij te wonen en binnen te
kijken bij de peuteropvang/kinderopvang. U bent van harte
welkom!
Wordt uw zoon of dochter binnenkort twee of vier jaar?
Ook dan nodigen wij u graag uit! De open ochtend is een
mooie kans om alvast een keertje (met uw kind) sfeer te
komen proeven. Uiteraard is het ook mogelijk op een
ander moment kennis te komen maken. Voor een
oriënterend gesprek kunt u telefonisch contact opnemen
met de directeur of locatiecoördinator. Voor een bezoek
aan de kinderopvang kunt u bellen met het
telefoonnummer 0593 535 101.
Kent u kinderen die dit jaar twee of vier jaar worden? We
vinden het fijn als u de ouders dan wilt attenderen op de
open ochtend en op de mogelijkheid voor een vrijblijvende
afspraak.
Hopelijk tot 22 maart!

Agenda

1 maart
3 maart
Week
10/11
10,17,24
maart
13 mrt.

Controle jeugdverpleegkundige GGD

22 mrt.

Open dag en Grote Rekendag 8.30-10.30

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

9 juni

Sportdag 5 t/m 8 Westerbork

15 juni

Begeleiding Nieuwe Kolk gr 7,8

Nieuwe leerling;
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Mick Nijmeijer
groep 1
Schoolfruit
Deze week eten wij:
Appels (Elstar), waspenen en sinaasappels.
Luizencontrole
Vandaag was de luizencontrole en we zijn weer
luizenvrij!
Facultatieve oudergesprekken maart
Na de voorjaarsvakantie in week 10 en 11 vinden de
facultatieve
oudergesprekken
plaats.
Bij
deze
contactgesprekken kunnen ouders/verzorgers aangeven
of zij behoefte hebben aan een gesprek, of de
ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging
van de
leerkracht.
Dus wilt u in gesprek met de leerkracht maak dan een
afspraak.

Basisonderwijs

Datum

16 mrt.

Activiteit
Jouw BUZZ groep 3 t/m 8
Rapport 1 mee
Begeleiding Herinneringscentrum gr 7,8
Facultatieve contactgesprekken

Skateles
Op vrijdag 10 maart start de eerste skateles voor groep 5
t/m 8. Indien je eigen skates hebt deze dan graag
meenemen. Voor 20 kinderen heeft Inline Sport skates in
de juiste maat. Alle deelnemers krijgen pols-, elleboogen kniebeschermers aan. Tevens krijgen ze een helm op.

Skateles gr 5 t/m 8
Les Etiket lezen gr 6,7,8
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Jouw.buzz.
Vandaag stond Jouw.buzz voor onze school. Alle
kinderen hebben een kijkje genomen en kennis gemaakt
met allerlei moderne apparaten in de krachtige Volvotruc.
Jouw.buzz is een rijdend leslokaal met 12 laptops,
meerdere tablets en WiFi. Daarnaast bevat jouw.buzz
een gloednieuwe 3D-printer en diverse andere moderne
apparaten. Omdat wij als school mee doen aan
“Bibliotheek op school” is de bus vandaag bij onze
school.
Donderdag 30 maart komt de bus weer en dan zal het
lesprogramma passen bij ons IPC project “Gezondheid,
lekker in je vel.”

Sportdag Westerbork vrijdag 9 juni 2017 (gr.5 t/m 8)
De jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt zoals
gebruikelijk weer plaats op sportpark de Perkenslag te
Westerbork op vrijdag 9 juni 2017.
Beste (groot)ouders/verzorgers noteert u deze leuke dag
alvast in uw agenda en kalender. We hebben uw hulp nl.
hard nodig. De sportdag duurt tot 14.00 uur.
Opgeven kan bij Cees.
Digitale bijlagen
Flyer en brief open lesmiddag RvEC
flyer-open-lesmiddag
brief-bao-open-lesmiddagf

Oud papier
1 april

Huizing, Smits, Wessels/Valkeneer,
Hazeleger
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

Open dag!
Openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele
land organiseren elk jaar allerlei activiteiten om te laten
zien dat bij hen elke leerling welkom is. Het motto van de
School!Week is altijd ‘Ik ben welkom’.
Op woensdag 22 maart organiseren wij een open dag
op onze school. Van 8.30 uur t/m 10.30 uur staat de
school open voor (nieuwe) ouders/verzorgers en andere
belangstellenden.
Zet het alvast in uw agenda!
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