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Afscheid leerling
Gilles gaat afscheid nemen van school. Hij gaat de
overstap maken naar het Speciaal Onderwijs. Drie jaar
lang ging Gilles met veel plezier naar groep 1 en 2, wat
veel heeft opgeleverd. De overstap naar groep 3 is
echter te groot, zien we met elkaar. Het vertrek van Gilles
betekent ook afscheid van juf Tiny, die ingezet wordt
vanuit het pgb van Gilles. We wensen Gilles veel succes
en plezier op de nieuwe school!

Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

10 april

Groep 3,4 bezoek Bibliotheek

12 april

Schoolvoetbal

14 t/m

Goede Vrijdag alle kinderen vrij

17 april

Tweede Paasdag alle kinderen vrij

17,18
april
21 april
24 t/m
28 april

Eindtoets IEP groep 8
Koningsontbijt/Koningsspelen
Meivakantie

5 mei

Bevrijdingsdag alle kinderen vrij

11 mei

Workshop Lipdub groep 3,4,5

17 mei

DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

23 mei

Schoolreis groep 1,2

1 juni

Schoolreis groep 3,4,5

9 juni

Bezoek bibliotheek
Op woensdag 5 april is groep 5 naar de bibliotheek in
Westerbork geweest voor het slotfeest van het Leesvirus
project. Op het slotfeest werd de voorstelling verzorgd
door theater Ithaka. Het was een hele leuke interactieve
voorstelling waarin de boeken van het Leesvirus project
verwerkt waren. Aan het eind werd bekend gemaakt welk
boek bij de kinderen favoriet was: “De Drakenoppasser”
van Josh Lacey.
Groep 3/4 is op maandag 10 april naar de bibliotheek in
Westerbork geweest. Tijdens dit bezoek hebben de
kinderen de bibliotheek leren kennen.

Sportdag 5 t/m 8 Westerbork
Sportochtend groep 1 t/m 4

13 juni

Zakelijke ouderavond

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

18 juli

Musical groep 8

Schoolfruit
Vorige week aten wij: druiven, sinaasapel en appel.
Deze laatste week eten wij: appels, sinaasappels en
kiwi's.
Deze week ontvangt u een vragenlijst om te onderzoeken
of en hoe we fruit eten op school een vervolg kunnen
geven.

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Noa Meijer
groep 5

Bezoek Kinderopvang
Vandaag is de peutergroep van Kinderopvang Oes
Plekkie op bezoek geweest bij de Stampertjes. Samen
hebben zij naar een digitaal prentenboek gekeken en
buiten gespeeld.
Ook de peutergroep van Kinderopvang de Speuldeel
komen een keertje op bezoek.
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Schoolvoetbal
Vandaag doen we met twee teams mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Dalen. Het meisjesteam speelt in
Dalen en het jongensteam in Dalerveen.
Zet hem op!

Doekoe actie
Vandaag kwam de filiaalhouder van de COOP uit Aalden
de sportartikelen brengen die gespaard zijn met de
Doekoes.
Bedankt voor het sparen!

Eindtoets groep 8
Op 18 en 19 april is de Eindtoets groep 8.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op de ochtenden van
bovenstaande dagen en duurt beide dagdelen maximaal
twee uur. Op elk dagdeel krijgen de leerlingen zowel taal
als rekenen aangeboden.

Koningsontbijt
Op vrijdagmorgen 21 april gaan we met de hele school
aan tafel voor een goed en feestelijk ontbijt.
Het ontbijt wordt mede georganiseerd door de ouderraad.
‘s Middags gaan we sportief aan de slag met allerlei
sporten. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken kennis met
tafeltennis, volleybal en klootschieten. Verenigingen in
Witteveen en Balinge verzorgen de sportclinics.

Digitale bijlage
Trainingen CJG
kidzzz-mindfullnes-2017

Oud papier
6 mei

Zinger, Oldenkamp, Joling, Woering
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://stampertjesblog.wordpress.com
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

Sportochtend vrijdag 9 juni 2017 (gr.1 t/m 4)
De groepen 5 t/m 8 hebben op vrijdag 9 juni hun jaarlijkse
sportdag. We gaan die dag voor groep 1 t/m 4 ook een
sportieve ochtend organiseren op school.
Dit zal plaatsvinden van half 9 tot 12 uur. Hier hebben we
natuurlijk wel wat hulp bij nodig.
Indien u kunt helpen, graag opgeven op de maandag,
dinsdag of woensdag bij Christel (stagiaire groep 1/2).

Peuteropvang
We hebben het heel gezellig bij de peuteropvang De
Witte Broekies. Elke maandag- en woensdagmorgen
spelen we samen. De opa’s van de Drentse Toal
kwamen ons voorlezen uit het Drentse prentenboek: Pip
en Posa. Het was interactief met knuffels en attributen,
passend bij het verhaal, heel leuk om te zien en horen.
De peuters luisterden aandachtig naar het Drents. We
kregen allemaal een “Wiesneus” (een Drents tijdschrift)
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met daarop een prachtig plaatje van een “zwientie”. Als u
niet weet wat er op het plaatje stond kunt u het best aan
de peuters vragen, die weten het.
Verder zijn we ook nog met de peuteropvang naar de
lammetjes geweest. De grote schuurdeur ging open en
ineens hoor je een peuter zeggen: “Oh die zijn schattig”
en dat was ook zo. De lammetjes hadden allemaal
“oorbellen”. Juf nam een lammetje op de arm, zo konden
de peuters het lammetje aaien en we mochten de grote
schapen brokjes geven. Het was een gezellig uitstapje.
We zijn bezig geweest voor Pasen, de kippen in het stro
en ook nog een kip met eieren.
Het opzegversje daarbij was:
Iedewiedewei, een kuiken in het ei
Iedewiedewuit het kuiken komt eruit.
Ook hebben we een nestje gemaakt, en daar komen een
paar eitjes in, maar daar komen geen kuikentjes uit!
De Witte Broekies wensen iedereen vrolijke paasdagen!
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