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AGENDA
23-08
04-09
06-09
10-09
14-09
20-09
27-09
02-10
06-10/17-10
11-10
12-10
14-10
14-10
18-10/22-10

Eerste schooldag
Oud papier
Margedag leerlingen vrij
Kunstontmoeting groep 1-2
Peutermeespeelochtend
Compensatie dag Carla
Compensatie dag Geesje
Oud papier
Kinderboekenweek: worden wat je wil
Compensatie dag Carla
Peutermeespeelochtend planning
Kunstontmoeting groep 3/4/5
Inloop/infomiddag (onder voorbehoud
maatregelen C-19)
Herfstvakantie

GYMLES IN DE GYMZAAL
Beste ouder/verzorger,
Ook de gymlessen gaan weer van start, heel fijn dat wij
weer binnen mogen gymmen. Daar horen de volgende
aandachtspunten bij.
Aandachtspunten voor de gymles:





START NIEUW SCHOOLJAAR 2021-2022
De eerste anderhalve week zit er al weer op. We kunnen
terugkijken op een goede start.
Het was fijn om alle kinderen weer te zien op de eerste
dag en… ze hadden ook weer zin om te starten!
Voor mij, Mirjam van der Meijden, is het ook een nieuwe
start. Met veel plezier ben ik gestart op de Wenteling en
de Pieter van Thuyl. Vorige week heb ik al wat ouders
gesproken bij het hek en tijdens de pauzes heb ik kennis
kunnen maken met de leerlingen. Wat ligt de school in
een prachtige omgeving en wat een ruimte hebben de
leerlingen tijdens het buitenspelen! Ik kijk ernaar uit u tot
ontmoeten.

De kinderen in de groepen 3 t/m 8 dragen een Tshirt, sportbroek en gymschoenen speciaal voor
binnen.
In verband met de veiligheid mogen de kinderen
geen sieraden dragen tijdens de gymles. Alle
sieraden moeten af kunnen voor de gymles.
Lange haren
graag vast.
Mocht uw kind om
wat voor reden
niet mee kunnen
gymmen, graag
een briefje mee
aan de
groepsleerkracht.

Een sportief jaar gewenst, Rianne Wessel, Vakleerkracht
L.O.

JUF JANNETTE
Juf Jannette is helaas nog ziek. We wensen haar veel
beterschap! Juf Monique zal haar de komende tijd
vervangen.

TRAKTATIES
Zolang de regels met betrekking COVID-19 gelden,
verzoeken wij u om alleen apart voorverpakte traktaties
mee te geven als uw kind jarig is. Op die manier kunnen
wij eventuele besmettingen Covid-19 via traktaties
beperken of voorkomen.
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KINDEROPVANG

Maandag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag

AANMELDEN KINDEROPVANG
De kinderopvang is zoals u weet geheel ingericht,
operationeel en klaar voor nieuwe aanmeldingen. Er is
ruimte bij de peuteropvang, VSO en BSO. Op dit moment
zijn twee leerlingen aangemeld voor de buitenschoolse
opvang op de dinsdagmiddag. Het begin is er! We horen
verschillende geluiden van ouders die belangstelling
hebben voor VSO en/of BSO. We kunnen ons voorstellen
dat u het prettig vindt als er meerdere kinderen op de
BSO/VSO aanwezig zijn. Praat erover onderling en daar
waar kan stem de opvang op elkaar af. Op de website van
Streek IKC de Wenteling en Kits Primair kunt u alle
informatie betreffende kinderopvang vinden. Wilt u
peuteropvang, VSO/BSO afnemen of heeft u vragen, dan
kunt u contact opnemen met de backoffice kinderopvang
Kits Primair, telefoonnummer 0593-535101.Backoffice
medewerkers Ida, Janet en Diana staan u graag te woord.

6 september (margedag)
9 september
15 september
20 september
22 september
27 september
29 september
4 oktober
6 oktober
12 oktober
14 oktober

OUD PAPIER
Hierbij de geplande data en ingeroosterde ouders voor het
ophalen oud papier. Graag ’s ochtends om 8.30 uur
aanwezig bij de Tille / ’t Broekhoes.
Als iemand niet kan om wat voor reden dan ook graag
even onderling ruilen en doorgeven aan Sander Kats
(0614889442)
Datum: 4 september 2021
Witteveen: M. Smit & Snoeijing
Broekstreek: Kats & Prins
Datum: 2 oktober 2021
Witteveen: Voortman & Bijker

PEUTERMEESPEELOCHTENDEN 2021-2022
De peutermeespeelochtenden, elke tweede dinsdag van
de maand, starten dit schooljaar ook weer.
Het eerste moment waarop peuters vrijblijvend in groep 12 kunnen meedraaien en sfeer proeven is op dinsdag 14
september van 8.30 uur tot 10.30 uur.
Het is belangrijk dat de kinderen eten en drinken voor de
kleine pauze meenemen.
De kleuters en peuters worden deze ochtend buiten op
het speelterrein door juf Monique (vervanger juf Jannette)
opgevangen. Op deze manier kunnen we het afscheid
nemen zo soepel mogelijk laten verlopen. Om half 11
loopt de juf met de peuters naar buiten om ze naar hun
ouders te brengen. Normaliter hoeft u uw peuter niet aan
te melden.
In deze bijzondere tijden verzoeken we u wel om uw
peuter van te voren aan te melden zodat we weten wie en
hoeveel peuters komen. BEE WELCOME!

Broekstreek: Pieterse & Waning
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PEUTEROPVANG UK EN PUK
Op de peuteropvang wordt gewerkt met Uk & Puk. Uk &
Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen
door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's,
dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken
op kinderdagverblijven. De pop Puk is het
speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien
thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld
van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn
activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze
activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de
dagelijkse gang van zaken. Tijdens de activiteiten is er
aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen:
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
Er worden tips gegeven voor de inrichting van de
speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.
Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en
lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en
peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en
lekker te spelen!

BIJLAGE
Naschoolse sportactiviteiten (zie ook bijlage):
Datum: 10 september
Tijd: 14.45 uur-15.45 uur
In de gymzaal in Balinge voor kinderen van groep 3 t/m 8
Heeft u vragen? Mail dan naar:
riannewessel@sportdrenthe.com

ONDERWIJS
GROEP 3
Voor de leerlingen van groep 3 is het altijd spannend om
te beginnen. De leerlingen zijn al druk in de weer met
letters leren lezen en schrijven.
De letters R, D, I ,K, AA en N zijn geleerd tijdens lezen en
schrijven en de kinderen gaan deze letters nog veel vaker
oefenen.
Ook hebben de leerlingen al woordjes en zelfs kleine
zinnen gelezen met de letters erin verwerkt. Zinnen als:
Rik en Dik. Rik en Dik en Kaan.
De kinderen vinden het erg leuk in groep 3 en ze merken
het verschil met de kleuterklas wel. “We kunnen nu
minder vaak spelen”.
Wat heel fijn is dat de leerlingen van groep 3, 4 ochtenden
in de week apart les krijgen van meester Cees en juf Kim!
Dit komt hun leerproces en ontwikkeling zeker ten goede!!
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