NIEUWSBRIEF

IKC DE WENTELING

Jaargang 2018-2019 – 18 december 2018

AGENDA
18 december ouderavond
20 december – Kerstdiner 17.00 uur-18.00 uur in de groep
21 december – Kinderen om 12 uur vrij!
7 januari – Eerste schooldag
7 januari – Emily voor groep 1/2
8 januari – OR
18 januari – Leerlingparlement
18 januari – Techniekles groep 7/8
21 januari – Emily voor groep 1/2
1 februari – MR
4 februari Emily voor groep 3/4/5
11 februari Emily voor groep 1/2
15 februari – Leerlingparlement
18 t/m 22 februari – Voorjaarsvakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 januari

VAN DE DIRECTIE
Het is bijna vakantie. We hebben een gezellige maand achter de rug. Sinterklaas is langs geweest en
we hadden de sint- en kerstwissel. Donderdag 20 december is het kerstdiner. Na de vakantie starten
we al snel weer met de Cito-toetsen in groep 3 t/m 8. Voor nu wens ik u goede feestdagen en

graag tot ziens in het nieuwe jaar!

VOORUITBLIK
In januari hebben we weer een IPC-bijeenkomst. Vorige keer hebben we meegekregen om
ons te richten op het proces. Het is belangrijk dat de kinderen weten welke vaardigheid ze aan
het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld samenwerken. Hier gaan we de komende bijeenkomst weer
mee verder.

TERUGBLIK
We hebben leuke feesten achter de rug. Veel dank aan de OR die ons hierbij heeft geholpen
en veel heeft georganiseerd!

ACTUEEL
-

Via de groepsapp zult u binnenkort horen wanneer de naamstickers op de doppers worden
geplakt. Wilt u zorgen dat uw kind die dag de dopper mee brengt naar school?
De flyers die zijn ontwikkeld als reclame voor ons IKC zijn klaar en gaan we vanaf januari
verspreiden. Heeft u nog ideeën waar we ze kunnen uitdelen, dan horen we dat graag!

UIT DE MR
Terugkoppeling vanuit de MR na laatste vergadering.
Op 23 november heeft de MR weer vergaderd. Punten die besproken zijn:
-

-

Terugkoppeling label gezonde school, dit label is 14 november onthuld. Het schoolfruit loopt
goed en de leerkrachten zijn tevreden over hoe het gaat. Helaas bleek de watertank niet aan
de eisen te voldoen. De doppers kunnen nu gevuld worden bij de kraan, bij de wc en
eventueel in het keukentje. Juf Jannette heeft haar eigen keukenblokje in de klas waar de
kinderen de doppers kunnen vullen.
De website van de school is beter geworden. Wanneer je nu het dorp Witteveen, of de dorpen
die in de broekstreek liggen, zoekt op google, verschijnt de Wenteling ook in beeld als school
voor beide dorpen. Ook het promotie materiaal is binnen nu en twee weken klaar.
Het IKC- jaarplan en de schoolgids zijn doorgesproken. Martijn heeft hierbij een toelichting
gegeven.
De toekomst van de peuterspeelzaal is besproken. Vanuit de MR worden kritische vragen
gesteld over deze plannen. Onder andere over de ruimtes die eventueel voor de peuters
worden, deze moeten bruikbaar blijven voor de school, zoals de school er nu ook gebruik van
maakt. Ook over het vervoer van peuters die gebruik maken van de opvang in Witteveen en
ook naar de peuterspeelzaal willen. De gemeente heeft toestemming gegeven voor een
eventuele verbouwing. De ruimtes zijn tenslotte niet van de school. Op 20 november heeft er
een gesprek met Koos van Riezen plaats gevonden. Daar zijn alle vragen neergelegd die
ouders hadden die aanwezig waren op de ouderbijeenkomst in de Tille 15 november. Op de
bijeenkomst die gepland staat voor 18 december zal Koos van Riezen terug komen op deze
vragen.

UIT DE OC
Op 23 november heeft de OC weer vergaderd, graag willen we jullie op de hoogte brengen wat daar
besproken is:
Toekomst peuterspeelzaal. De OC stelt hier kritische vragen over, onder andere over de ruimtes. Het
is belangrijk voor peuters dat werkjes opgehangen kunnen worden, dat een poppen/bouwhoek
gewoon kan blijven staan en dat niet alles na de peuterochtend moet worden opgeruimd. De peuter
moet zich vertrouwd en fijn voelen in een lokaal, het gaat tenslotte om nog zeer jonge kinderen. Hoe
zit het met de gemeente, verlenen zij toestemming voor de plannen die er zijn? Ruimtes zijn van de
gemeente en niet van de school. Daarnaast zijn alle vragen die uit de ouderbijeenkomst van 15
november zijn gekomen bij Koos van Riezen neergelegd. Koos van Riezen komt hier op terug op de
bijeenkomst van 18 december.
Het veiligheid- en gezondheidsplan is besproken; het vier ogen principe is op dit moment
gewaarborgd op locatie Witteveen dit, omdat er 2 leidsters op de groep staan en er tegenover een
opvang zit. Op een peuterspeelzaal mag er 1 leidster op een groep van 8 peuters. Bij 8 peuters of
meer moeten er twee leidsters zijn. Mocht het in de toekomst zo zijn dat we met minder peuters te
maken krijgen, dan kan het zijn dat er 1 leidster komt met camera toezicht. De OC geeft hier duidelijk
bij aan dat dit alleen mag met toestemming van de ouders. Maar voor alsnog is hier geen sprake van.

Het calamiteiten plan wordt begin volgend jaar opnieuw besproken. Dit moet herschreven worden,
omdat per 1 januari Oes plekkie overgenomen wordt door Kits Primair.
Als laatste punt: de OC is op zoek naar 2 nieuwe leden. Op dit moment zit er maar 1 ouder in en
officieel mag een OC niet uit 1 lid bestaan. De OC vergadert 4 tot 5 keer per schooljaar. Daarnaast
kan het zijn dat de peuterjuf je vraagt om te helpen of dingen te regelen voor of bij activiteiten. Lijkt het
je leuk om mee te denken met de OC meldt je aan bij juf Thea of Sanne (OC lid en moeder van
Amelie).

Peuternieuws
Wat een gezelligheid de donkere maanden. De lampions van Puk zijn mooi geworden en we hebben
met de bladeren gespeeld deze herfst. Het thema in deze periode is: Wat heb jij aan vandaag? Binnen
dit thema vallen het sinterklaas- en het kerstfeest. Als het feest is mag je mooie, speciale kleren aan.
De kinderen kunnen zich mooi maken voor het feest, maar ook van alles uitproberen. Dit thema gaat
over jezelf aan- en uitkleden. Samen met Puk leren we onze jas aan doen. Twee armen in de
mouwen, met een diepe zucht, hoepla over het hoofdje en het is gelukt!
Puk is erg benieuwd welke kleding jullie dragen en waarom. Hoe zien de kleding stukken eruit en hoe
voelt de stof? Natuurlijk kijken we wat sint en piet aan hebben en mag je je mooiste kleren aan bij het
kerstfeest!
We zingen op de wijs van olifantje in het bos een nieuw pieten-gym-liedje:
Alle pieten op een rij, zet je armen in je zij, strek je armen buig je rug, spring
naar voren en weer terug, één twee hupsakee kom en doe maar met ons mee.
Welkom Sem, hij komt bij ons spelen en zingen.
Allemaal verkleed als pietje stonden we te wachten bij de Wenteling op 5 december. Daar kwamen de
Sint en pieten in een roze limousine aan. Met zijn allen gingen we zingen en ook de peuters gingen
even op het podium. Er waren pepernoten en cadeautjes.
Het ene feest is geweest en het volgende is er, met het hele IKC een kerstwissel, met leuke, gym-,
bak- en creatieve activiteiten. Mooi om te zien dat de oudere kinderen de jongere kinderen dan helpen
bij de activiteit. We hebben met de peuters de kerstboom versierd en heel veel ballen er in gehangen,
zodat we woensdag met de (groot) ouders kerstfeest kunnen vieren. Dan trekken we onze mooie
kleren aan en zingen we kling klokje kling en we luisteren naar een verhaal, we hebben onze kaarsjes
aan en zo maken we er wat gezelligs van.
Daarna krijgen de peuters hun werkjes in het plakboek mee naar huis, want het is kerstvakantie. We
zien de peuters en de ouders graag weer op maandag 7 januari 2019 van 8.30uur -11.30 uur!

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies:
Elise, Daan, Jo-Ann, Nathan, Erben, Jonathan, Esmée, Amelie, Laurens, Anna, Bo, Thijs en Lily, Sem
juf Anja, juf Patty en juf Thea

NIEUWS VAN EXTERNEN
School van de Week
Vanaf week 03 t/m week 26 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 voor maar 1 euro zwemmen
bij de zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal op de woensdag- of zaterdagmiddag zijn. Alle
basisscholen in de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie, ook ons IKC. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren.
Hoe gaat het te werk?
De kinderen zullen in de desbetreffende week een kortingskaartje meekrijgen naar huis en mogen die
week met korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk kinderen gebruik van dit leuke aanbod!

IKC de Wenteling is aan de beurt in week 24.

Toneelspelers gezocht!
We zijn weer begonnen met het voorbereiden van een Ki(ck)dienst voor 27 januari 2019. Het gaat dit
jaar over Jozef en zijn dromen. We hopen er een mooie dienst van te maken, voor, door en mét
kinderen. Daar hebben we natuurlijk wel wat hulp bij nodig...!!
We zoeken nog kinderen die het leuk vinden om mee te spelen in deze dienst en daar (in januari)
samen met ons voor willen en kunnen oefenen. Ben jij, of ken jij iemand die dat misschien leuk vindt
om te proberen, laat het ons dan weten via kickdienstwesterbork@gmail.com
Oefendata: in elk geval zondag 6 januari, zondag 13 januari en zondag 20 januari, na de dienst.
Horen we van je?
Ki(ck)dienstcommissie

Voorleesdagen 2019
Op woensdag 23 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2019 groots met Het Nationale
Voorleesontbijt, waar basisscholen, bibliotheken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven massaal
aan meedoen. Centraal tijdens dit ontbijt staat het Prentenboek van het Jaar 2019: Een huis voor
Harry, geschreven en geïllustreerd door Leo Timmers.

Voorleestips
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaat een
mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een
prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven
gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale
kwartiertje te halen.










Een boek kiezen
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Voorleesrituelen
Voorlezen met stemmetjes
Te moeilijk of niet?
Voorspel samen het verhaal
Moeilijke woorden
Laat uw kind vertellen
Voorbereiding op het voorlezen

Leesvirus
Vanaf maandag 28 januari 2019 start het Leesvirus weer! Leesvirus is een digitaal leesproject voor de
groep 5/6 van de basisschool. Tijdens het project lezen de kinderen 10 boektoppers (5 van 2018 en 5
nieuwe titels) die door ons zorgvuldig zijn uitgekozen. Waarbij rekening is gehouden met de niveaus
en de interesses van de kinderen. Kinderen kunnen hun mening geven over de boeken en doen
klassikaal mee met de quiz. Het project duurt 10 weken en wordt per gemeente afgesloten met een
groot feest of een voorstelling, tijdens deze afsluiting wordt de winnende school bekend gemaakt!

