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Agenda en activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectiebezoek 
Op maandag 16 december komt de inspectie bij ons 
op school in het kader van het vierjaarlijkse bezoek.  
Bij het vierjaarlijkse bezoek worden in beginsel de 
opbrengsten, de kwaliteitszorg en de zorg en 
begeleiding onderzocht. Ook gaat de inspectie na of 
de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan van het 
samenwerkingsverband ingeleverd zijn en of de school 
voldoet aan de wettelijk vastgelegde onderwijstijd.  
 
HVO lessen 
In nieuwsbrief nummer 3 heeft gestaan, dat wegens 
ziekte, de HVO lessen tijdelijk kwamen te vervallen. 
Gelukkig is er een nieuwe leerkracht voor HVO 
gevonden, haar naam is Yvonne Thuys. Vanaf vandaag 
zal zij iedere dinsdag de HVO lessen gaan verzorgen. 
 
Welkom nieuwe ouderraadsleden 
Tijdens de zakelijke ouderavond zijn de nieuwe 
ouderraadsleden bekend gemaakt, namelijk: Angela 
Dekker, Manilde Matthijsse en Alida Dolfing.  
Wij willen de ouderraadsleden die afgetreden zijn, 
hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Oprichting vereniging OR de Wenteling 
De OR is bezig met de oprichting van vereniging OR de 
Wenteling. De notaris maakt hiervoor een concept 
statuten. Zodra dit concept klaar is, ligt deze twee 
weken ter inzage op school. U wordt hierover door 
middel van de nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 
De opening van de Kinderboekenweek was dit jaar 
een sportieve gebeurtenis. Er werd gezongen, 
gespeeld en gedanst. Kon u niet bij de opening 
aanwezig zijn, maar bent u toch benieuwd, kijk dan 
naar het filmpje van de opening op het weblog van juf 
Carla (http://juffiecarla.wordpress.com/page/2/). 
Gedurende de Kinderboekenweek hebben alle 
groepen activiteiten gedaan omtrent het thema ‘klaar 
voor de start’.  
 
Bezoek peuters 
Onlangs hebben de peuters een kijkje genomen bij de 
kleuters van de Wenteling.  
Ze hebben samen een opzegversje gedaan, gezongen, 
een boek bekeken op het digibord en samen binnen 
en buiten gespeeld.  
Het waren twee leuke en gezellige ochtenden! 
 
Techniekmiddag groep 7 en 8 
Vrijdag 4 oktober zijn we weer naar Hoogeveen 
geweest voor de techniek lessen. Het programma is 
een beetje veranderd en de groep is anders verdeeld. 
Deze keer hadden we “groen” en “koken”. 
 
Bij “groen” gingen we een mannetje/ beestje maken 
met zaagsel en graszaad, zodat als je hem goed 
verzorgd, hij “haar” krijgt.  
Hiervoor moesten we eerst een pantysokje vullen met 
graszaad en zaagsel. 

 
 

 
 
 
 
 

15 okt. Studiemiddag, alle kinderen 
zijn ’s middags vrij 

21 okt. t/m 
25 okt. 

Herfstvakantie 

28 en 29 
okt. 

Lampionnen knutselen 

8 nov. Lampionnenshow 

8 nov. Techniekmiddag groep 7 en 8 

mailto:info.dewenteling@obomd.nl
http://www.dewenteling.net/
http://juffiecarla.wordpress.com/page/2/
http://juffiecarla.files.wordpress.com/2013/10/techniek-hoogeveen-050.jpg


 
 

 

Nieuwsbrief nr. 5 
15 oktober 2013 

info.dewenteling@obomd.nl    
www.dewenteling.net  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  
over twee weken 

Daarna moesten we het pantysokje dichtknopen en 
kon je er oren aan maken door te kneden en er een 
elastiekje om te maken. Als laatste mocht je er nog op 
tekenen met stift. Ze zijn erg leuk geworden. Nu goed 
verzorgen, zodat hij maar veel “grashaar” mag 
krijgen…… 

 

 
De andere kinderen waren aan het koken, het rook 
heel lekker in de school. Zij waren boterkoek aan het 
maken, jummie…… 

 
 

De volgende keer gaan we weer een lampje maken en 
hebben we ICT. Alle ouders weer bedankt voor het 
rijden en de hulp. Het was een leuke middag. 
 
Nieuw thema IPC  
Na de herfstvakantie starten we met de nieuwe IPC 
projecten. De groepen 1 en 2 gaan werken over het 
thema ‘herfst’. Het project van de groepen 3, 4 en 5 
heet ‘speelgoed’. Groep 6 t/m 8 gaat werken over het 
thema ‘nieuws maken’.  
 
Lampionnenshow 
Op vrijdag 8 november is er van 11.30 uur tot 12.00 
uur een lampionnenshow. In de volgende nieuwsbrief 
zullen wij u nader informeren over deze show. 

 
Het team van de Wenteling wenst iedereen 

een fijne herfstvakantie! 
 

 

 
 
 
 
 

Oud papier: 

Zat. 2 nov. Zat. 7 dec. 
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