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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.

Basisonderwijs
Agenda
Datum
17,24
maart

Activiteit
Skateles gr 5 t/m 8

13 mrt.

Les Etiket lezen gr 6,7,8

16 mrt.

Controle jeugdverpleegkundige GGD

22 mrt.

Open dag en Grote Rekendag 8.30-10.30

30 mrt.

Jouw.buzz Gezondheid

31 mrt.

Brandpreventie

7 april

Techniektour Wolfsbos gr 7,8

12 april

Schoolvoetbal

21 april

Koningsontbijt/Koningsspelen

17 mei

DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

9 juni

Sportdag 5 t/m 8 Westerbork

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is
een dag voor alle basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral
ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen
maken in je werkboek!
Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en
construeren’ en draait om de wiskundige geletterheid. De
kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun
eigen omgeving. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;
– maquettes en plattegronden;
– meten via vergelijken;
– verkennen van getallen en getalrelaties door deze
lijfelijk te ervaren;

Schoolfruit
Vorige week aten wij:
Elstar appels, Galia meloenen en navelsinaasappels
Deze week eten wij:
Elstar appels, waspenen en sinaasappels.

De Grote Rekendag valt tegelijk met onze open dag en
zal dus in het teken staan van rekenen.
Voor een activiteit op deze dag vragen wij of de kinderen
hun huisnummer mee willen nemen op woensdag 22
maart. Dit kan zijn een foto van hun huisnummer of een
tekening van hun huisnummer.

Skateles
Op vrijdag 10 maart zijn we gestart met de eerste
skateles voor groep 5 t/m 8.
Het was een hele leuke middag. De kinderen hebben o.a.
geleerd hoe je moet vallen.
Kijk maar eens naar het filmpje.
https://youtu.be/c48fix9zyqQ
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HVO/GVO
Deze week ontvangen de ouders/verzorgers van de
kinderen van groep 5 t/m 7 een mail met daarin informatie
over protestants-christelijk godsdienstonderwijs (GVO)
en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). In onze
school bieden wij deze vormen van GVO en HVO aan.
Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de
website van GVO en HVO:
www.gvoenhvo.nl
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 Jeugdloop Beilen
flyertrainingjeugdloop2017f
flyerjeugdloop2017

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
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