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Basisonderwijs
Agenda
29 november

Sint-wissel

1 december

Bezoek Sinterklaashuis groep 1/2

27,28, 29 nov.

Oudergesprekken

2 december.

Inzameling oud papier

13 december

Kerst-wissel

21 december

17.00-18.00 Kerstdiner ( info volgt)

Pietengym
Afgelopen dinsdag hadden de kinderen Pietengym! Zowel
de kinderen van groep 1 t/m 8 als ook de peuters van de
peutergroep van juf Thea en juf Janneke deden mee. Alle
kinderen kregen klim- en klauterles onder leiding van
meester Frank en meester Albert van het Lifestyleteam.
Alles was uit de kast gehaald om een mooi parcours uit te
zetten. Aan het eind van de les was er nog even
telefonisch contact met Sinterklaas. Hij was erg trots op
alle kinderen. Iedereen kreeg een Pietendiploma mee als
beloning.

Aanspreekpunt
Op elke school moet een aanspreekpunt zijn voor
noodgevallen als de directie afwezig is. U gaat in eerste
instantie naar de leerkracht met uw vragen. Mocht u er
met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u bij de
directeur, Martijn Plas, terecht. Bij afwezigheid van de
directeur is Carla Kooistra (juf groep 7/8) de
contactpersoon. Mochten er hier nog vragen over zijn dan
kunt u contact opnemen met de directeur.
Oudergesprekken
De oudergesprekken staan voor komende week gepland
op maandag, dinsdag en woensdag. Mocht u op deze
dagen niet kunnen, dan graag contact opnemen met de
desbetreffende leerkracht om een andere afspraak te
maken.

Filmen
Er wordt deze week gefilmd in school. Zoals u misschien
al weet heeft Witteveen de landelijke
dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. De
bewonersvereniging gaat nu proberen om de Europese
prijs te winnen. Er wordt daarom een film gemaakt om
Witteveen te presenteren in Oostenrijk, waar de wedstrijd
plaatsvindt. De Wenteling in Balinge is natuurlijk ook de
school voor de kinderen uit Witteveen en daarom komen
ze bij ons filmen. We wensen Witteveen veel succes!
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Sinterklaassferen
De ouderraad heeft de school prachtig versierd in
Sinterklaassfeer. Dank daarvoor! Dankzij Henk en Nico
van de facilitaire dienst en de inzet van juf Jannette is er
een mooie nieuwe schouw in de hal gezet om de sfeer te
verhogen. Harmen Bussemaker heeft de schouw mooi
geschilderd. Hij ziet er nu weer uit als nieuw. Prachtig!

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school en de groep van uw zoon of dochter
vermelden.

Contactgegevens
In de schoolgids wordt u er op gewezen dat de school
moet beschikken over uw juiste adres-, telefoon- en
emailgegevens. Wij verzoeken u wijzigingen in
bovenstaande gegevens gedurende het schooljaar door te
geven aan de centrale administratie: csa@kitsprimair.nl
Project groep 7/8
De kinderen van groep 7/8 zijn bezig geweest met het
project “weer en klimaat”
De kinderen hebben o.a. met hun tafelgroepje,
bestudeerd hoe een weerbericht gemaakt wordt. Daarna
mochten ze hun eigen weerbericht maken en presenteren.
Op verschillende manieren hebben de kinderen dit
gedaan. Hieronder een kleine foto-impressie

Digitale Enquête Hanze Hogeschool JOGG
In 2014 is de hele provincie Drenthe begonnen met de
Jongeren Op Gezond Gewicht-aanpak (JOGG). Dit is een
aanpak die zich richt op gezonde leefstijl van jongeren
van nul tot negentien jaar, waarvan gezonde voeding en
voldoende beweging onderdelen zijn. Nu, drie jaar later,
wil de provincie weten hoe het staat met de leefstijl onder
jongeren en is de opdracht gegeven dit in kaart te
brengen middels een digitale vragenlijst. Het zou fijn zijn
als u hier aan mee wilt werken, het zijn 25 vragen en duurt
ongeveer 10 minuten. Voor meer informatie verwijzen we
u naar de brief in de bijlage Voeding en beweging.

Bijlagen:
informatiebrief-vragenlijst-voeding-en-beweging.pdf
gigakids-typecursus-wenteling.pdf

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
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