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Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 18 juli staan de leerlingen van groep 8 op het
podium! Zij voeren om 19.30 uur hun musical “De trein”
op. Onder begeleiding van Anja en Lenie hebben zij de
laatste weken hard geoefend.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Basisonderwijs
Agenda
Datum
12,13,14
juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Activiteit
Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland
Musical groep 8 Dorpshuis
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Kennismaking nieuwe groep. Groep 8 vrij
Activiteiten afsluiting schooljaar
Afscheid Tiny Veenbaas
Kinderen 12.00 uur vrij start zomervakantie

24 juli –
1 sept.

Zomervakantie

Terugblik
Een schooljaar van hard werken zit er weer bijna op.
We kijken terug op een goed schooljaar met prima
leerresultaten en dankzij de inzet van vele helpende
handen kijken we ook terug op zeer geslaagde
activiteiten.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met
de betrokkenheid van onze ouders; dit wordt zeer
gewaardeerd.
We nemen als team niet alleen afscheid van Lisanne,
Melissa, Tiny en Nicole, maar ook van Jeffrey, Christel en
Tiny. We gaan ze ongetwijfeld missen, maar we wensen
ze al het goede toe voor de tijd die komen gaat.
Afsluitend wensen we u een plezierige en onbezorgde
vakantie toe en we zien elkaar weer op 4 september.

Op bezoek in de nieuwe groep
Woensdag 19 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 een
bezoekje brengen aan de groep waar ze volgend
schooljaar naar toe zullen gaan. Op deze manier willen
we de kinderen alvast een klein beetje laten wennen aan
de groep en kennis laten maken met de (nieuwe)
leerkracht en (nieuwe) klasgenootjes.
Emily Sisal, nieuwe leerkracht in groep 3,4,5 komt eind
van de middag op bezoek en maakt dan kennis met de
kinderen.
De kinderen van groep 8 zijn deze dag vrij!
Schoonmaken speelgoed groep 1/2
Binnenkort breekt de zomervakantie aan. Voor die tijd
willen wij graag het speelgoed in groep 1 en 2
schoonmaken. Op woensdagmorgen 19 juli nodigen wij
ouders uit om te komen helpen bij het schoonmaken.
Indien u niet kunt helpen op deze ochtend is het ook
mogelijk om een speelgoedbak mee naar huis te nemen
om daar schoon gemaakt te worden.
Indien u kunt en wilt helpen dit graag doorgeven aan
Jannette.

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Bram Kerssies
groep 1
Jinte Prins
groep 1
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Hoera, juf Lisanne is bevallen van een gezonde
zoon!!!
Op dinsdag 4 juli is juf Lisanne bevallen van een gezonde
zoon, zijn naam is James. Moeder en zoon maken het
goed. Wij wensen ze heel veel liefde, geluk & gezondheid
toe!
Mocht u het leuk vinden om een kaartje te sturen, dan
kunt u deze aan Nicole geven. Wij zullen dan zorgen dat
juf Lisanne deze krijgt.

Afsluiting schooljaar
Het jaar zit er weer bijna op. We hebben bijna vakantie.
We sluiten af met allerhande leuke festiviteiten en gaan
daarna lekker uitrusten en genieten van het even niets
hoeven en niets doen.
Donderdag 20 juli organiseren we samen met de
oudervereniging een leuke dag met allerlei activiteiten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee
te nemen. Hier wordt voor gezorgd.
Naast de activiteiten op deze dag neemt Tiny Veenbaas
op deze ochtend ook afscheid van de kinderen.
Het thema deze dag is Sprookjes, kinderen mogen
verkleed op school komen.
Groep 8 vliegt uit!
Hanne, Martijn, Julia, Rense, Kris, Naomi, Jesse, Jasper,
Priscilla, Finn en Sasja starten na de zomervakantie op de
nieuwe school. Zij gaan naar het Voortgezet Onderwijs in
Emmen, Hoogeveen of Beilen. Wij wensen hun veel
succes bij deze nieuwe uitdaging!

Schoolfruit en Gezonde School
Tijdens de zakelijke ouderavond is de uitslag van de
vragenlijst Schoolfruit gepresenteerd. In het kort komt het
erop neer dat het merendeel van de ouders kiest voor 5
dagen Schoolfruit middels een schoolfruitabonnement.
We zijn momenteel in gesprek met o.a. de Lidl en de
leverancier van schoolfruit over de mogelijkheden om
schoolfruit te leveren.
De aanvraag voor het ondersteuningsaanbod 2017-2018
van de Gezonde school is gehonoreerd.

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat
gezondheid in het DNA van elke school komt. Het
programma Gezonde School heeft daarvoor een
ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School
willen worden.
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag
van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de
school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker
van de school die is aangesteld als Gezonde Schoolcoördinator. De Gezonde School-coördinator is nieuw
binnen het ondersteuningsaanbod en om in aanmerking te
komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde
School-coördinator hebben.
Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de
inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de
aanvraag van een vignet Gezonde School.
Naast het bedrag krijgen scholen maximaal 10 uur advies
en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van
de GGD. Voor onze school is dat Fransis Remkes,
jeugdverpleegkundige van de GGD.
Na de zomervakantie zullen concrete afspraken gemaakt
worden. En stappen gezet worden naar inzet schoolfruit.
Tot die tijd zien wij graag dat de kinderen tijdens de
ochtendpauze fruit meenemen naar school.

Nieuwe leermethodes
De leermethodes binnen een school zijn mede bepalend
voor de leerwinst van de leerlingen. Een paar jaar geleden
hebben we onze rekenmethode vervangen en we zijn op
het gebied van rekenen het digitale pad gaan
bewandelen.
Met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 gaan we
werken met een nieuwe leesmethode in groep 3 (LIJN 3)
en een nieuwe taalmethode in de groepen 4 tot en met 8
(Staal). U zult ongetwijfeld thuis de reacties van de
kinderen horen op de nieuwe werkwijze.
Schooltijden komend schooljaar
We hebben nu twee schooljaren gewerkt met het
continurooster en een aanvangstijd van 8.25 uur. Hierdoor
hebben we de tijd ingehaald die de toenmalige groepen 5
en 6 te kort kwamen.
Na de zomervakantie wordt de aanvangstijd dus gewijzigd
naar 08.30 uur. De eerste bel gaat dan om 08.25 uur. We
stoppen dagelijks om 14.00 uur.
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Team IKC de Wenteling wenst
u alvast een hele fijne
zomervakantie

Digitale bijlagen
Fietsvierdaagse:
flyer-2017.pdf
programma-4kids-fiets4daagse.pdf

Oud papier
Sept.

Rooster volgt
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
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