NIEUWSBRIEF

IKC DE WENTELING

Jaargang 2018-2019 – 22 januari 2019

AGENDA
1 februari – Vergaderingen MR en OC
4 februari Emily voor groep 3/4/5
6 februari – OR-vergadering
11 februari Emily voor groep 1/2
15 februari – Leerlingparlement
18 t/m 22 februari – Voorjaarsvakantie
26 februari – Martijn laatste dag aanwezig (afwezig tussen 11.15-14.30 uur)
28 februari – Emily laatste dag aanwezig
28 februari- Rapporten mee
1/8/15/22 maart – Keuzecursus bovenbouw
1 maart – Kinderen groep 8 moeten ingeschreven staan op het voortgezet onderwijs.
5 en 7 maart - Rapportgesprekken
7 maart – OR-vergadering
15 maart – Leerlingparlement
20 maart – Open dag
22 maart – MR-vergadering
26 maart – Nieuwsbrief mee
Aankondiging: 7 juni is de sportdag voor groep 5 t/m 8 in Westerbork
De volgende nieuwsbrief komt uit op 26 februari 2019

VAN DE DIRECTIE
Het nieuwe jaar is wat onrustig begonnen. Na het bericht dat IKC de Wenteling een nieuwe directeur
zoekt, kwam ook het bericht dat Emily weg gaat. Voor beide vacatures zijn de procedures in werking
gezet. Bij de vacature voor de directeur is de GMR betrokken. Uiteraard is hierbij ook input aan het
team gevraagd. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.
In de bijlage treft u nog de PowerPoint van de informatieavond op 18 december. Het verslag heeft u al
eerder ontvangen. Vanwege technische problemen heeft dit even geduurd. Excuses hiervoor.

VOORUITBLIK
De kinderen zijn in deze periode bezig met de Cito-toetsen. De
resultaten gebruiken wij om onze plannen voor de komende periode op
af te stemmen. Dit doen we per kind en per groep. Deze plannen worden
schoolbreed met elkaar besproken op een teamvergadering.

-

-

In februari ontvangt u bericht via de groepsapp dat u zich weer in kunt schrijven voor de
rapportgesprekken. Dat gebeurt (opnieuw) op papieren lijsten op de deur van het klaslokaal.
Na de sluitingsdatum plannen de leerkrachten iedereen in die zich dan nog niet heeft
ingeschreven. Op bestuursniveau wordt gekeken naar mogelijkheden om de inschrijving
digitaal te laten plaatsvinden. Het huidige administratiesysteem bleek niet zo geschikt en biedt
niet de gewenste mogelijkheden.
In groep 8 worden de schooladviezen gegeven. Carla bespreekt deze met de kinderen en hun
ouders. Leerlingen moeten voor 1 maart aangemeld zijn op een middelbare school.

TERUGBLIK
In januari hebben we weer een IPC-bijeenkomst gehad. 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 zijn we mee verder gegaan. Ook
hebben we gekeken welke doelen van IPC we in welk thema voegen. Hierbij werd
samengewerkt door de leerkrachten zodat de doorgaande lijn steviger wordt.
ACTUEEL
De opvang is van start gegaan. In de ruimte van Oes Plekkie wordt nu dagopvang en
voor/naschoolse opvang aangeboden door Kits Primair. Patty, Marjan en Melissa staan op de
groep. Ook is het vervoer geregeld zoals Koos van Riezen had toegezegd op de ouderavond
18 december. Kinderen worden vanuit Witteveen naar/van school gebracht/gehaald.
- Op de peutergroep is 16 het maximum aantal kinderen. Dat hebben we nu bereikt. We kijken
naar opties om ook kinderen die er nu niet bij passen peuteropvang aan te bieden.
De flyers die zijn ontwikkeld als reclame voor ons IKC zijn klaar en hebben we inmiddels
verspreid. Heeft u nog ideeën waar we ze kunnen uitdelen, dan horen we dat graag! Als u wat
flyers mee wilt nemen om ergens neer te leggen of aan iemand uit te delen dan is dat
natuurlijk ook prima. Wilt u dan op de lijst schrijven waar u de folders heen brengt? Zo
voorkomen we dat de flyers drie keer aan dezelfde persoon worden aangeboden en kunnen
we bijhouden waar de flyers wel en niet belanden. De lijst hangt op het whiteboard in de hal.
GEZONDE SCHOOL
Doppers: alle kinderen hebben een dopper gekregen. We horen soms dat er een dopper lekt.
Dit kan vaak gemakkelijk worden opgelost:
= Zorg dat de doppen en de fles droog zijn als je ze op elkaar draait.
= Voorkom afval in het schroefdraad door de dopper regelmatig in de vaatwasser te doen.
= Leg de fles met de doppen (losgeschroefd) in de vriezer. Zo dood je de bacteriën.
Verder bleken de naamstickers niet geschikt voor de vaatwasser. De werkgroep gaat op zoek
naar betere kwaliteit stickers. Als we die gevonden hebben volgt een oproep om op een
bepaalde datum de dopper mee te nemen naar school zodat we dan de stickers kunnen
aanbrengen.
De werkgroep “gezonde school” is bezig met het aanleggen van een digitale inspiratiemap.
Hier komen ideeën in te staan voor een gezonde lunch of traktatie. Als u hierover wilt
meedenken of leuke tips heeft, kunt u die mailen naar biancavoortman85@gmail.com
We hebben het beleid van de gezonde school eerder al naar u gemaild. Nieuwe ouders
krijgen dit uitgereikt bij aanmelding. Mocht u zich een keer vergissen, dan zal er een briefje
worden meegegeven waarin u wordt herinnerd aan het beleid. Heeft u vragen hierover dan
kunt u uiteraard altijd even iemand uit de werkgroep of het team aanspreken. De werkgroep
bestaat uit Jolanda Kerssies, Christine Prins, Bianca Voortman en Jorinde Tuin. Vanuit school
zitten Marian en Martijn hierbij.
De peuters van de peutergroep krijgen binnenkort ook fruit
aangeleverd. Zij hoeven dan geen eigen fruit meer mee te
nemen.

UIT DE MR
De afgelopen tijd hebben wij het binnen de MR vooral gehad over het opvullen van de vacatures bij
ons op school. Zoals jullie weten vertrekken Martijn en Emily per 1 maart. Over de vacature voor de
directeur is inmiddels iets meer bekend, er wordt een bovenschoolse directeur aangesteld. Als deze is
benoemd wordt er pas met de “poppetjes” geschoven. Er zijn ook directeuren ( intern) die hebben
gesolliciteerd op deze functie. Alida heeft namens de GMR het volgende voor ons weten te
betekenen, er is toegezegd dat wanneer er een directeur wordt aangesteld er een zogenaamd
“klikgesprek” zal plaats vinden met het voltallige team en de MR, waarin wij mogen aangeven of er
een klik is met de beoogde directie. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou er een heroverweging
plaats kunnen vinden. Over de vacature voor de middenbouw is nog niets bekend. Mochten jullie als
ouders zijnde vragen hebben, dan kunnen jullie terecht bij de ouder geleding
(Ilse Kruid en Sanne Rijff) van de MR.

UIT DE OC
We hebben het jaarverslag van het afgelopen jaar doorgenomen en komen uit op een overschrijding
van de begroting van 146 euro. De overschrijding komt doordat het skiën van de bovenbouw relatief
duur was en er geen eigen bijdrage van ouders gevraagd is. Wat ook naar voren komt is dat er veel
tijd gaat zitten in het "innen" van de vrijwillige bijdrage van ouders voor sinterklaas, schoolreis ed.
Wij zijn aan het kijken hoe we dit anders kunnen organiseren. Ook hebben we de Sinterklaas- en
kerstactiviteiten geëvalueerd. Een paar verbeterpunten voor volgend jaar, maar over het algemeen
gezien waren het geslaagde activiteiten. We gaan ons nu richten op de activiteiten voor in het
voorjaar: Schoolvoetbal, Koningsspelen en - ontbijt, sportdagen.

UIT HET LEERLINGPARLEMENT
In het leerlingparlement hebben de kinderen gesproken over Sinterklaas en Kerst. Conclusies waren
onder andere dat de peuters beter een aparte kerstwissel met de kleuters kunnen hebben. Nu was het
te groot voor sommige peuters. De afwisseling van de activiteiten werd wel gewaardeerd. Over het
kerstdiner gaat de leerlingenraad een vragenlijst maken over de vraag of het leuker is per groep of
met de hele school.
Er is gesproken over de laatste schooldag. Kinderen gaan in de groep vragen aan de kinderen wat ze
leuk zouden vinden.
Verder moet de bovenbouw vaak op het plein achter de school spelen, omdat er dan te weinig
pleinwacht is. Dit vinden de kinderen erg jammer. Ze spelen liever op het grote grasveld tegenover de
school. Jorinde en Jolanda gaan dit bespreken met meester Martijn en de OR.

NIEUWS KINDEROPVANG IKC DE WENTELING
IKC de Wenteling heeft, naast onderwijs en peuteropvang, sinds januari 2019 ook kinderopvang in
een prachtige ruimte in de Tille. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hiervan gebruik maken. Ook voor
schooltijd en na schooltijd wordt opvang geboden op deze locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Patty, Marjan en Melissa zijn de pedagogisch medewerkers bij de kinderopvang. De peuters en de
kinderopvang werken samen, ook de Puk thema’s worden samen gedaan.
We hebben het over Knuffels. Heel veel kinderen hebben wel een knuffel. Knuffels zijn zacht, ze zijn
lief, ze helpen, ze troosten en kunnen heel goed luisteren. Ze zijn van waarde voor uw kind.
Puk heeft ook een knuffel. En als Puk gaat slapen, mogen de kinderen hem helpen zijn pyjama aan
doen. En Puk in bed leggen samen met zijn knuffel. Nog even een boekje lezen en zingen; Slaap Puk
slaap…
De voorleesdagen komen eraan, het boek van Leo Timmers staat centraal,
Een huis voor Harry. Bij dit boek hoort een knuffel, het is Harry de kat. Harry is altijd binnen tot Vera
hem vraagt om tikkertje te spelen. Hij rent achter haar aan en raakt hopeloos verdwaald……
Samen gaan we dit boek lezen om te zien hoe het verder gaat met Harry en of hij zijn huis weer kan
vinden.
Bij de peutergroep een welkom voor Enya en Harmen ze komen bij ons spelen en daarmee tellen we
momenteel 16 peuters! We hebben afscheid genomen van juf Anja, zij heeft de organisatie verlaten.
Juf Patty en juf Thea zijn bij de peutergroep.
De peuter- en de kinderopvang doen nu samen boodschappen. Mede in het kader van de Wenteling
gezonde school, krijgen de peuters fruit en drinken van ons. Het is wel van belang om een tas met
een luier mee te geven.
Groeten van alle Witte Broekies en de kinderopvang De Wenteling

Vooraankondiging gezamenlijke sportdag groep 5 t/m 8 in Westerbork
Op vrijdag 7 juni 2019 vindt er in Westerbork de jaarlijkse sportdag plaats voor groep 5 t/m 8. Deze
sportdag wordt georganiseerd door Lifestyle Kits Primair. We vragen u deze datum te noteren in uw
agenda. We kunnen uw hulp namelijk heel goed gebruiken. In maart / april zullen we u in een mail
benaderen om ons te helpen tijdens deze sportdag. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groet, namens Lifestyle Kits primair, Albert Boers en Frank Klein

Beleid Kits Primair bij code rood
Geeft het KNMI code rood af voor de nacht en/of de volgende dag? Dan bekijken wij ’s morgens
in hoeverre wij wel of geen kinderopvang en onderwijs kunnen aanbieden.
Als besloten wordt de locaties te sluiten, plaatsen wij zo spoedig mogelijk een bericht op onze website.
Daarnaast sturen wij de ouders/verzorgers een mail. Indien er een internetstoring is, proberen wij u
telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te informeren. Degene die voor 7.30 uur al gebruik
maakt van kinderopvang, ontvangt een persoonlijk bericht van de pedagogisch medewerker.
Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code rood)? Ook dan informeren wij ouders en
verzorgers via de mail en de website over de ontstane situatie.
Kinderopvang
Voor een aantal mensen zorgt het voor veel ongemak wanneer de lessen vervallen en er geen
kinderopvang beschikbaar is. Daarom doen wij ons best om in ieder geval op drie centrale locaties
kinderopvang aan te bieden. Wij kunnen echter niets beloven. De veiligheid van de kinderen en de
medewerkers staat voorop.
Kort samengevat
Kondigt het KNMI code rood af, zijn de wegen onbegaanbaar of ontstaat er gedurende de dag een
weeralarm? Kijk dan even op onze website voor meer informatie over de lessen en over de
kinderopvang.

