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Basisonderwijs
Agenda
31 januari

Bibliotheekbezoek groep 1/2

3 februari

Oud papier

Gelukkig nieuwjaar
Het jaar 2018 is al weer een aantal weken op weg, maar
we willen toch nog langs deze weg iedereen een leuk,
maar vooral een leerzaam jaar wensen!
SPORTDAG WESTERBORK 2018
De sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt dit jaar weer plaats
op Sportpark de Perkenslag op vrijdag 8 juni 2018. De
uitwijkdatum is 15 juni 2018. Beste (groot)ouders, noteert
u deze data alvast in uw kalender en kom kijken of nog
beter, help ons met het begeleiden van de leerlingen bij
de sportieve onderdelen. Uw hulp wordt bijzonder
gewaardeerd.

Groep 3 is hard aan het werk
geweest met hun letterdoos

Uitnodiging
Zoals aangekondigd willen we graag met u als ouders in
gesprek over de communicatie van de Wenteling. We
nodigen u daarom uit op 8 maart voor een bijeenkomst
met soep en broodjes van 18.00 uur – 19.00 uur. We
gaan dan in groepjes in gesprek over diverse stellingen en
vragen. Uiteraard begrijpen we dat om die tijd niet
iedereen aanwezig kan zijn. Het zou onze wens zijn dat er
van de meeste gezinnen iemand aanwezig is als
vertegenwoordiger.
School van de Week / ingezonden JOGG
Vanaf week 3 t/m week 27 organiseert Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie
‘School van de Week’. Elke week wordt er een
basisschool verkozen tot ‘School van de Week’. Alle
leerlingen van deze basisschool kunnen in de
desbetreffende week met 50% korting zwemmen bij de
zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de
woensdag of zaterdagmiddag. Alle basisscholen in de
gemeente komen aan de beurt, ook IKC de Wenteling.
Met de actie wil het JOGG-team de kinderen stimuleren
om meer te bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren. IKC de Wenteling is in week 25
aan de beurt. De kaartjes voor het zwemmen worden 1 à
2 weken van te voren uitgedeeld. Ook komen er nog
posters met daarop info.
Oproep
Op woensdag 31 januari gaat groep 1/2 naar de
bibliotheek in Westerbork. Voor deze activiteit hebben we
vervoer nodig. We vertrekken om 9.20 uur vanaf school
en zijn rond 11.00 uur weer terug. Wie wil/kan er mee?
Graag opgeven bij juf Jannette.

Feest in groep 1/2
De bovenbouw
werkt over geld.
Opdracht: als
ik een rijke
stinkerd was

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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