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HERFSTVAKANTIE

Pleinwacht
Er zijn de afgelopen tijd veel reacties binnengekomen van
ouders over het toezicht op het plein in de middagpauze.
Er waren eerder toezeggingen gedaan dat er altijd een
medewerker met een pedagogische achtergrond op het
plein zou staan. Dankzij de inzet van diverse mensen, juf
Thea, juf Janneke, juf Marian en juf Kim, hebben we het
voor elkaar gekregen dat er vanaf nu dagelijks iemand
staat met een pedagogische achtergrond. We gaan er van
uit dat de zorgen m.b.t. de overblijf zijn weggenomen.
Mochten er toch nog op – en aanmerkingen zijn dan kunt
u contact opnemen met de directeur; Martijn Plas.

Oud papier
In de bijlage vindt u nogmaals het
rooster voor het inzamelen van het oud
papier.
Herfstactiviteiten
In de herfstvakantie zijn er weer diverse activiteiten
in/op/bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Meer
informatie vindt u in de bijlage.

Afsluiting kinderboekenweek
Bij het lezen van deze nieuwsbrief is de feestelijke
afsluiting van de kinderboekenweek, georganiseerd door
Lifestyle, geweest. Hiervan is een leuk filmpje gemaakt.
Met dank aan juf Carla;
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2sZH9nzWs
Op bovenstaande foto zijn de kinderen van de
bovenbouw druk bezig met het instuderen van een
dansje. De afsluiting was een groot succes en
af en toe gruwelijk eng.

Excursie
De kinderen van groep 6/7/8 zijn afgelopen week met de
bus op excursie geweest naar de tuinen van
Weldadigheid in Veenhuizen. Er werd een les gegeven
over voeding i.v.m. het label “gezonde school”. De
kinderen hebben pompoensoep gemaakt met zelf
geplukte ingrediënten. Er is worst gemaakt en er zijn
broodjes gebakken. De kinderen hebben veel geleerd en
gedaan. Het was een prachtige ervaring.
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Lampionnendag
Op 1 november is de lampionnendag. In de hele school
worden er dan lampionnen gemaakt. De kinderen mogen
dan kiezen welke lampion ze willen maken. Uw hulp is
zeer gewenst! U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
Op 10 november om 10.30 uur is de lampionnenshow in
de gymzaal in Balinge. Ouders/verzorgers en ook peuters
die nog niet op school zitten zijn van harte welkom!

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

IKC De Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD Balinge
Tel:
0593-552441
E-mail: info.dewenteling@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/dewenteling

IKC De Wenteling is onderdeel van:

