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Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

17 mei

DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

18 mei

Afsluiting Drentse Kinderjury groep 7/8

23 mei

Schoolreis groep 1,2

25,25 mei

Hemelvaart kinderen vrij

1 juni

Schoolreis groep 3,4,5

5 t/m 7
juni
9 juni

Pinkstervakantie kinderen vrij
Sportdag 5 t/m 8 Westerbork
Sportochtend groep 1 t/m 4

13 juni

Zakelijke ouderavond 20.00 uur

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

12,13,14
juli
18 juli

Rijdende Popschool
Woensdag 24 mei geven de kinderen van groep 6,7,8 een
optreden in de gang van de school. Daar gaan ze laten
zien wat ze geleerd hebben in 4 lessen van de Rijdende
Popschool.
Bij De Rijdende Popschool kunnen kinderen, jongeren
muziekles krijgen in een bandje. Samen muziek maken is
leuk en plezier staat dan ook centraal bij De Rijdende
Popschool. Ervaring op een muziekinstrument is niet
nodig om mee te kunnen doen, maar het mag natuurlijk
wel!
Het optreden begint om 11.00u en duurt tot ongeveer
11.30u.
U bent van harte welkom om te komen kijken!

Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 24 mei speelt het jongensteam mee in
de volgende ronde van het schoolvoetbaltoernooi.
De wedstrijden vinden deze keer plaats in Assen.
Jongens zet hem op!

Musical groep 8

Buitenplaats Eelde
Vandaag zijn groep 5 en 6 naar het museum de
Buitenplaats in Eelde geweest. Hier hebben de kinderen
geleerd om goed naar een beeld van een kunstenaar te
kijken. Wat zie je, welk gevoel krijg je hierbij, waar is het
van gemaakt? Vervolgens zijn we in twee groepjes met
een opdracht de beeldentuin in geweest en hebben we
het bezoek afgesloten met een mooie presentatie over
een beeld.
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Zakelijke ouderavond
Zet het alvast in uw agenda! Op dinsdag 13 juni a.s.
organiseert de oudervereniging de zakelijke ouderavond.
De avond begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.45 uur
van harte welkom.
De zakelijke ouderavond heeft als doel; inzicht te geven in
wat de oudervereniging het afgelopen jaar gedaan heeft
en verwachtingen voor het nieuwe jaar uit te spreken.
Daar hoort ook een financiële verantwoording bij.
Daarnaast zal er een kort verslag komen uit de
medezeggenschapsraad.
Na de pauze zal er vanuit het onderwijsteam een
toelichting worden gegeven op het afgelopen schooljaar
en het nieuwe schooljaar.
Met als afsluiting een proeverij, georganiseerd door
Bianca Voortman.
We zien u heel graag op 13 juni, de koffie zal klaar staan!

Peuteropvang
Samen spelen bij de Witte Broekies. Alle peuters zijn in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het lokaal is ingericht in
hoeken, zodat de peuters zelf kunnen kiezen waar ze
willen spelen. Ze kunnen o.a. een puzzeltje maken,
kralen rijgen, met auto’s spelen of wat lekkers maken in
het keukentje. Ook verkleden doen de peuters graag.
Stoere helm op om Bob de Bouwer te helpen of een
mooie jurk aan, een tasje mee en natuurlijk schoenen
met hakken. Mocht u nog een paar in de kast hebben,
die niet meer gebruikt worden, dan zijn onze dames er
erg blij mee. Natuurlijk is er ook een mooie leeshoek
waar de peuters zelf boeken kunnen pakken om in te
‘lezen’ en plaatjes kunnen bekijken.
We hebben uiteraard wat moois gemaakt voor de
moeders en we gaan straks ook bezig om de vaders in
het zonnetje te zetten. Wat er geknutseld wordt blijft nog
even een verrassing!
De peuters nemen zelf een tas met een beker ranja en
een bakje met fruit mee. Voordat we hiervan eten en
drinken
gaan
we
een
liedje
zingen.
Hessel heeft getrakteerd omdat hij 4 jaar is. Heel veel
plezier op de basisschool.

Oud papier
3 juni

Hoogeveen, in ’t Hout. Meppelink,
Matthijssen
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven

Elke morgen hebben we hetzelfde dagritme met spelen,
knutselen, opruimen, zingen, voorlezen, wat drinken en
daarna buitenspelen.
Het is zo fijn om samen van elke ochtend weer een
feestje te maken, waarbij de peuters spelend leren en
ontwikkelen.

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
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