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Basisonderwijs
Agenda
10 november

Lampionnenshow

2 december

Inzameling oud papier

Filmen
Af en toe kan er worden gefilmd in de
groepen. Deze beelden worden dan intern
gebruikt. Dit kan zijn voor scholing of om goed te kunnen
observeren. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u
het beste even contact zoeken met
Martijn Plas (directeur).
Lampionnenochtend
De lampionnenochtend was een groot succes!
Iedereen heeft een prachtige lampion gemaakt. We
kregen deze ochtend hulp van oma’s, ouders en tantes.
We bedanken iedereen van harte die aan deze ochtend
heeft meegeholpen!

Hulp gevraagd
Op woensdag 29 november vindt de Sint-wissel
plaats. Alle kinderen gaan in verschillende groepen
activiteiten in het kader van Sinterklaas doen.
Knutselen, gymen, enz. We doen graag een beroep
op uw hulp om deze morgen mee te helpen! De
activiteiten starten om 10.30 uur. U kunt zich
opgeven voor hulp bij juf Jannette.

Bezoek peuters bibliotheek
Met de peuters brachten we op 6 november een bezoekje
aan de bibliotheek in Westerbork. Boris de boekenbeer
heette ons welkom. Er werd een prentenboek voorgelezen
en we konden dansen en zingen met een aantal
instrumentjes. Met gitaar begeleiding gingen we samen
oud Hollandse kinderliedjes zingen. Daarna kregen we
nog een fruit traktatie. De peuters hebben zich prima
vermaakt en het was een gezellig uitstapje.

Excursie groep 7/8
Groep 7/8 is op excursie naar Veenhuizen geweest. Er
werd een bezoek gebracht aan het gevangenismuseum.
De kinderen hebben veel geleerd. Het was een leuke en
leerzame dag!

Oproep
Groep 1/2 gaat op vrijdag 1 december naar
het Sinterklaashuis in Hoogeveen. Wie
kan/wil meerijden? Vertrek rond half 11.
Graag opgeven bij juf Jannette gr. 1/2.
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Spelling oefenen thuis
We werken sinds dit schooljaar met de nieuwe taal /
spellingsmethode STAAL. Op de website van meester
Michael http://www.meestermichael.nl kun je oefeningen /
spelletjes vinden die aansluiten bij deze nieuwe methode.

Ook op de website van schoolbordportaal
http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogu
s.html?vakgebied=taal&categorie=spelling kun je gericht
oefenen met de spellingscategorieën uit STAAL.

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

Ingezonden: Nieuws van de bieb
Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische mogelijkheden, maar
helaas ook met risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november) staat het thema ’Generatie
Media: samen mediawijs’ centraal. Leerkrachten, ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op
school samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan MediaMasters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en 8, maken leerlingen
spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media en moeten de leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je kind(eren) aan de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer informatie over deze
activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Hoe biedt je thuis leesplezier?
Nieuw op www.debibliotheekopschool.nl is de informatie voor ouders hoe je thuis het leesplezier kunt
stimuleren. Vol tips voor leuke boeken, voorlezen, websites en landelijke leescampagnes.
Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker
Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie
'Tijgerlezen', boeken voor beginnende lezers waarbij
geen rekening is gehouden met technische
leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.
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