NIEUWSBRIEF IKC DE WENTELING
Jaargang 2018 – 2019 / 20 november 2018
AGENDA
26 november – Schoen zetten
26 november – Onderbouw bezoekt Sinterklaashuis
30 november – Presentatie keuzecursus bovenbouw 13.30uur -13.50uur (iedereen welkom)!
27 november – Gastles Social Media bovenbouw
28 november – Sintwissel peuters /onderbouw /middenbouw
5 december – Sinterklaas op IKC de Wenteling
12 december – Kerstwissel alle kinderen hele IKC
13 december – Lege kerstballen mee om hapjes op te schrijven
20 december – Kerstdiner 17.00-18.00 uur in de groep
21 december – kinderen om 12 uur vrij

Beschrijving sint en kerst activiteiten verderop in de nieuwsbrief
Oud papier
Op zaterdag 1 december wordt het oud papier opgehaald.
Heijting / Eefting / Lodewijks en Van Wijk zijn voor die dag ingedeeld.
Op zaterdag 5 januari staan Scheper / M.Smit / Bussemaker en Alberts op het rooster.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 december 2018.

VAN DE DIRECTIE
We gaan een gezellige tijd tegemoet. Sint Maarten is geweest. Dankzij de hulp van vele ouders
hebben de kinderen mooie lampionnen gemaakt. Sinterklaas is weer in het land en de OR heeft de
school weer prachtig versierd. Erik heeft zich hier ook flink voor ingezet. Met kerst eten de kinderen dit
jaar in de klassen. De kinderen zijn de dag voor de kerstvakantie (vrijdag 21 dec.) om 12.00uur vrij.

ACTUEEL



Aanpassing op de jaarplanning: Omdat we kerstdiner hebben op donderdagavond 20
december, zijn de kinderen 21 december om 12.00 uur vrij.
Wie wil er praktisch meehelpen aan de gezonde school? Graag aanmelden of informeren bij
Martijn Plas.

SINTERKLAAS
Op elke school zijn er andere tradities. Hieronder volgt een uitleg van de gewoontes op de Wenteling.
 26 November moeten alle kinderen een schoen mee nemen die een nachtje mag blijven.
 Die dag gaan de kinderen van de onderbouw naar het Sinterklaashuis in Hoogeveen.
Kinderen worden gebracht en gehaald door ouders met de auto. De rijdende ouders vullen
hiervoor een formulier in, dat ze beschikken over de juiste verzekeringen en dat ze zich
houden aan de verkeersregels. Dit is volgens het protocol van Kits Primair. Kinderen mogen
zich verkleden als Piet of Sint. Het is handig als kinderen even een zitverhoger meekrijgen,
met de naam erop.
 28 November is de sintwissel voor de peuters en de onderbouw / middenbouw. Kinderen doen
in een circuit diverse activiteiten die met Sinterklaas te maken hebben. Wie nog mee wil
helpen kan zich opgeven bij meester Cees of juf Jannette.
 5 December is dan de grote dag: Sinterklaas en Pieten bezoeken het IKC. We verwachten
alle kinderen uiterlijk 8.20uur in de klas met hun jas nog aan. De groepen gaan dan
gezamenlijk naar buiten om de goedheiligman op te wachten. Daarna gaan we allemaal naar
binnen in het Broekhoes en zullen de kinderen een optreden verzorgen. Iedereen is bij de
intocht en de optredens van harte welkom! De peutergroep is die dag in Balinge (in de zijzaal
van de gymzaal). Voor hen zijn de tijden net als anders. Voor de kinderen van groep 1 t/m 8
zijn de tijden ook gelijk, dus tot 14.00 uur.

KERST
 Op 12 december is de kerstwissel. Net als met de sintwissel worden er in circuitvorm diverse
activiteiten aangeboden. Bij de kerstwissel doen zowel de peuters als groep 1 t/m 8 mee. Wilt
u meehelpen, dan kunt u zich opgeven bij juf Carla of juf Emily.
 Op 20 december is het kerstdiner voor groep 1 t/m 8. Dit vindt dit jaar plaats in de groep. De
bedoeling is dat de kinderen allemaal hapjes mee nemen. De hapjes worden dan centraal in
de klas neergezet en de leerkracht zorgt dat alle kinderen hier van kunnen eten. Het is fijn
wanneer de hapjes zo verpakt zijn, dat ze weer mee terug kunnen worden genomen als niet
alles wordt opgegeten. Op 13 december wordt er een kerstboom op de deuren gehangen. Die
dag krijgen de kinderen lege ballen mee (van papier) waarop elke ouder iets te eten of te
drinken zet.
Deze bal wordt op school in de kerstboom gehangen, zodat de kerstcommissie overzicht heeft
over het aanbod.
De kinderen worden om 17.00uur in hun lokaal verwacht en om 18.00uur kunnen ze weer
worden opgehaald. De OR is bezig iets te regelen voor de wachtende ouders in dat uurtje.

PEUTERNIEUWS
We zijn begonnen met het thema Reuzen en Kabouters met het voorlezen van een boek over
Kabouter Bim. Kabouter Bim wil graag spelen met de bal, maar er is geen andere kabouter die met
hem wil spelen. Daar word Kabouter Bim een beetje verdrietig van en dan gooit hij ook nog zijn bal in
de boom. De bal zit vast in de hoge boom en de kleine kabouter kan er niet bij. Dan komt er een reus.
De reus is groot en de reus kan de bal wel uit de boom pakken. En zo speelt de kleine kabouter met
de grote reus en de grote reus met de kleine kabouter.
We gebruiken de woorden groot en klein veel in dit thema. De reus is groot en de kabouter is klein.
Wie is er bij jullie thuis het grootst? Hebben we kleine of grote voeten?
We zingen en bewegen er ook bij:
Een grote, grote eikenboom
Staat middenin het bos
De wind die waait
De boom die zwaait
De blaadjes laten los
Daar komen de kabouters aan
Die stampen op de grond
Dan pakken ze een vriendje vast
En dansen in het rond
Tra la la la la la la la.
We hebben een herfsttafel in de klas met kastanjes, eikels, dennenappels en mooie bladeren. Ook
een paddenstoel met kabouters. Buiten kunnen we nu heerlijk uitwaaien en mooie herfstschatten
vinden.
Hartelijke groeten van; Elise, Daan, Jo-Ann, Nathan, Erben, Jonathan, Esmée, Amelie, Laurens,
Anna, Bo, Thijs en Lily, juf Anja en juf Thea
Op woensdagmorgen 5 december zijn we ‘s morgens met de peuters aanwezig in Balinge om
met IKC de Wenteling Sinterklaas te verwelkomen. De ouders / grootouders zijn welkom om
dit met ons mee te vieren!
TERUGBLIK
 De lampionnenshow werd druk bezocht. De peuters van ons IKC maar ook de kinderen van
de Speuldeel schoven aan om mee te zingen. Het was leuk dat er zoveel ouders kwamen
kijken.
 We zijn gestart met het beleid van de gezonde school. De onthulling van het label was een
groot succes. De koning en de koningin kwamen een speech houden en diverse kinderen
hielpen als lakeien met de onthulling. Dankzij de werkgroep waren er ook nog lekkere hapjes.
Alle kinderen hebben, met dank aan de OR en de werkgroep, een dopper gekregen.

UIT DE MR
De MR vergadert vrijdag 23 november weer.

UIT DE OR
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het sinterklaasfeest en het kerstdiner. Leuke
activiteiten waar de kinderen zich ieder jaar weer op verheugen. We hebben besloten om te
stoppen met de plantjesactie, welke we altijd in het voorjaar houden. De reden is de hoeveelheid
werk en tijd die deze actie vergt. De bolchrysantenactie dit najaar was een succes. Daarnaast zijn we
aan het nadenken over een andere actie die we in het voorjaar kunnen houden. We houden u op de
hoogte.

NIEUWS VAN DE BIEB: MEDIAWIJS
Kinderen groeien op met allerlei soorten media. Van voorleesboeken en filmpjes tot online muziek en
spelletjes. Hoe zorg je dat je kind veilig met media omgaat? Onderstaande sites geven tips en
adviezen:
www.mediasmarties.nl: dé online gids bomvol recensies van kindermedia: welke app, game, film en
boek past bij je kind.
www.mediaopvoeding.nl: op deze site geven deskundigen antwoord op al uw vragen over kinderen en
media.
www.weekvandemediawijsheid.nl: tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november) staat
het thema ’Heb jij het onder de duim’ centraal. Of we er nu mee scrollen, klikken of swipen: de
mogelijkheden zijn eindeloos. Leerkrachten, ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis
als op school samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Boekentip bovenbouw Jan von Holleben WWW.wat?
Wie heeft het internet uitgevonden? Hoe komt het dat het internet zo veel weet? Kun
je cookies eten? Ben ik een ander iemand op het internet? Op deze en nog 66 andere
vragen van kinderen geeft WWW.wat? antwoord. Zo leren kinderen hoe en waarom
het internet is ontstaan, wat je op het internet kunt doen en hoe je veilig kunt surfen,
vanaf 9 jaar.
Boekentip onderbouw Jochem Myjer De Gorgels en het geheim van de gletsjer
Het spannende vervolg op De Gorgels. Melle en zijn familie logeren bij een oude
vriend van papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles zusje
Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar
eigen Gorgel, Belia?

