NIEUWSBRIEF IKC DE WENTELING
Jaargang 2018- 2019
Nummer 1 – Dinsdag 11 september 2018
AGENDA
10 september
15 september
17 september
18 september
19 september
20 september
24 september
24-28 september
24-28 september
27 september
28 september
1 oktober
3 oktober
4 oktober
8 oktober
11 oktober
11 oktober
15 oktober
19 oktober
29 oktober
5 november

Emily voor groep 1/2
Bolchrysantenactie
Emily in groep 6/7/8
Groepsobservaties voor IPC-opleiding leerkrachten
Start burgemeestersactie
Fotoworkshop- kinderen maken foto’s voor de flyers van ons IKC
Emily voor groep 1/2
Week van de pauzehap
Week van de mediawijsheid
Voorstelling ‘zelluf’ groep 1/2
Leerlingenparlement
Emily in groep 6/7/8
Start Kinderboekenweek
Voorstelling ‘de wolf is terug’ groep 5/6
Emily in groep 3/4/5
Afsluiting Kinderboekenweek door Lifestyle
Voorstelling ‘buiten de lijntjes’, groep 3/4 om 9.30 uur
Emily voor groep 1/2
Techniekles groep 7/8 Wolfsbos
Lampionnenochtend (lampionnen maken).
Wie wil helpen kan zich bij de leerkracht opgeven.
Emily in groep 6/7/8

De volgende nieuwsbrief komt 16 oktober uit.
26 september – INFORMATIEMIDDAG 16.00 uur-17.00 uur
Tijdens de informatiemiddag leiden de kinderen de ouder(s) en/of verzorger(s) rond in het lokaal om te
laten zien waar ze mee bezig zijn en dit jaar gaan doen. Naar aanleiding van tips van vorig jaar
hebben de groepen elk een informatieboekje gemaakt dat op die middag wordt meegegeven.

VAN DE DIRECTIE
Een nieuw schooljaar is gestart. Zowel de kinderen als de leerkrachten (en vast ook de ouders
verzorgers) moesten even wennen. Een nieuw lokaal of nieuwe kinderen in de groep. Voor sommigen
was het een hele nieuwe start op onze school. Graag wens ik iedereen een goed nieuw schooljaar
toe, waarin we veel mooie dingen zullen leren, ontdekken en beleven.
Dit schooljaar ben ik over het algemeen op vrijdag aanwezig en afwisselend op dinsdag of woensdag.
U kunt ’s ochtends of ’s middags binnen lopen wanneer u een vraag heeft. Een andere optie is om
een mailtje te sturen. Zoals vorig jaar is aangekondigd hebben we de opzet van de nieuwsbrief
aangepast. Deze komt minder vaak uit, maar het is de bedoeling dat deze dan wel uitgebreider wordt.
Er is ook ruimte voor de OR en MR om iets te schrijven.

NIEUW OP IKC DE WENTELING
Esmee Daling groep 1
Eva Dolfing groep 1
Lieke Huizing groep 1
Luuk Lodewijks groep 1
Erwin Snoeijing groep 1
Van harte welkom! Wat fijn om
mogen ontmoeten!

Mieke Rijcke groep 4
Auke Hospers groep 5

Sanne van Wijk groep 7
Tess van Wijk groep 7
Stijn Hospers groep 8
Lucy Rijcke groep 8

zoveel nieuwe gezichten in onze school te

VOORUITBLIK
 Dit jaar hebben we extra ondersteuning kunnen realiseren, dankzij extra geld van het
ministerie en het bestuur. We hebben er voor gekozen om deze ondersteuning vooral op de
middenbouw te richten, omdat deze groep het grootst is dit jaar. Op maandag is Susan
aanwezig en dinsdag zal Marian ’s ochtends tot 10.00 uur groep 4 begeleiding geven. Susan
zal op de middagen ook de andere 2 groepen helpen.
 We zijn gestart met schoolfruit. Dit is onderdeel van het label “gezonde school”. We hebben
vorige week gehoord dat we hiervoor zijn gecertificeerd! Op ons IKC hebben we gekozen voor
het onderdeel “voeding”. Er zijn ook andere opties zoals “beweging”.
Na de herfstvakantie zullen we het label “Gezonde school” onthullen. Hier volgt nog informatie
over. Over het beleid m.b.t. voeding hebben we met elkaar op de ouderavond van 7 juni
gesproken. We hebben uitgesproken dat we het allemaal belangrijk vinden dat kinderen
gezond eten/drinken en gezond leren eten/drinken. Ook zijn we ons er van bewust dat
kinderen elkaar beïnvloeden. Wanneer het in een groep de norm is om gezond te eten, dan
zullen kinderen dat makkelijker overnemen. Het is hierbij wel belangrijk dat er duidelijke
afspraken zijn over wat wel en niet wordt toegestaan. Er is met gezonde voeding een heleboel
mogelijk.
 In de provincie Drenthe is het “Oktobermaand Kindermaand”. Doel is om kinderen met hun
(groot)ouder(s) en/of verzorger(s)kennis te laten maken met kunst, cultuur en cultureel
erfgoed in onze provincie. Nieuw is dit jaar dat er een paar kinderen worden uitgekozen om
een dagje mee te lopen met een directeur van een culturele instelling. Van onze school mag
een kind meelopen met de directeur van Herinneringscentrum Westerbork. Hij of zij wordt dan
“kinderdirecteur” genoemd. De burgemeester komt bij ons op het IKC langs om ons te
vertellen over “Oktobermaand Kindermaand” en de kinderdirecteur mag helpen de
burgemeester te ontvangen. Ook mag hij/zij als quizmaster optreden op deze dag bij het
“verjaardagsspel”.

TERUGBLIK
We hebben een mooie start gemaakt van het schooljaar
met de barbecue op 6 september. Wat fijn dat er zo veel
mensen aanwezig waren. We bedanken de OR ook
vanaf deze plaats voor de goede organisatie! We
hebben het vorig schooljaar afgesloten met een erg
leuke musical van groep 8! De kinderen hebben het
overtuigend gespeeld. Jorinde heeft de musical met ze
ingestudeerd. Bedankt! Hier waren we erg blij mee!

UIT DE MR
Tijdens de zakelijke ouderavond hebben we Marcel Meppelink bedankt voor zijn inzet voor de MR. We
zijn blij dat Sanne Rijff onze nieuwe vertegenwoordiger is. In de volgende nieuwsbrief zal Sanne zich
voorstellen.

VAN DE OUDERVERENIGING
De vakantie is weer voorbij, de kinderen hebben de 1e week er al weer op zitten. Ook de
Oudervereniging (OV) heeft de 1e vergadering gehad. De activiteiten voor het nieuwe schooljaar zijn
doorgenomen en aan iedere activiteit is een OV-lid gekoppeld, als aanspreekpunt voor het team.
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bolchrysantenactie van komende zaterdag
( 15 september) We komen dan langs met bolchrysanten, de opbrengst van deze actie wordt gebruikt
voor activiteiten op school. We starten om 9.00 uur bij de dorpshuizen in Balinge en Witteveen en
gaan vandaar uit de dorpen rond.
1 voor € 4,00
3 voor € 10,00
Bij deze actie kunnen we nog hulp gebruiken; mensen die als “bijrijder” meer willen, of mensen die
met auto en aanhanger een deel van de route willen rijden. Aanmelden kan bij Sander Kats.
Afgelopen donderdag ( 6 september) hebben we een BBQ gehad voor alle ouders/verzorgers en de
kinderen. Het weer werkte niet helemaal mee, maar ondanks dat was het een geslaagde avond met
een grote opkomst.
De volgende vergadering van de oudervereniging is op woensdag 10 oktober.

UIT DE GMR
Op de zakelijke ouderavond hebben we Arnold Prins bedankt voor zijn inzet voor de GMR. We zijn blij
te kunnen melden dat Alida Bult zijn plek gaat innemen!

NIEUWS VAN EXTERNEN
Er start een typecursus op school in oktober. Kinderen uit groep 6/7/8 kunnen zich nog opgeven.
Gezien het feit dat er een minimum aantal kinderen nodig is wordt deze cursus niet elk jaar aan
geboden. Opgeven kan via www.typetuin.nl/aanmelden De te kiezen locatie is Balinge.
Oproep van het Broekhoes
Er is dringend behoefte aan vrijwilligers bij het Broekhoes. Zonder hen kan het dorpshuis niet
voortbestaan. Op pagina 5 van de Broeker staat de volledige oproep.
http://www.broekstreek.nl/de_broeker/201808.pdf
Aanmelden kan bij Klaas Meppelink, 0593 552456

