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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)

MONDKAPJES
Vanuit Kits Primair is besloten om het dragen van
mondkapjes voor externen en ouders binnen alle IKC’s
verplicht te stellen, dus ook binnen Streek IKC de
Wenteling. We begrijpen dat het best een ingrijpende
maatregel is. We hopen hiermee besmettingen zoveel
mogelijk te voorkomen, waardoor de kinderen naar school
kunnen blijven gaan. Inmiddels neemt het aantal te testen
collega’s toe. Daar waar kan zorgen we voor vervanging.
Helaas merken we dat dit steeds moeilijker aan het
worden is. Het naar huis moeten sturen van groepen blijft
tot nu toe nog beperkt gelukkig. U helpt ons door met
elkaar ons aan de voorschriften te houden. Zorg voor
elkaar en blijf gezond!
NIEUWE LEERLING
In de afgelopen weken heeft zich een nieuwe leerling
aangemeld voor groep 1. Harmen wordt in december 4
jaar. Harmen komt bij juf Jannette in de klas een aantal
keren om sfeer te proeven en te wennen.
Harmen, namens ons allemaal van harte welkom op ons
Streek IKC! We wensen jou een hele fijne en leerzame tijd
toe. BEE WELCOME!
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KINDEROPVANG
Zoals buiten te zien is de herfst begonnen.
Zo ook voor de peuters in de klas🍂🍁
De aankomende weken werken we met het thema
‘Reuzen en Kabouters’. De kinderen leren de begrippen
groot, klein, hoog en laag. Omdat reuzen en kabouters
buiten leven gaan we met de peuters naar het
Mantingerzand om te zoeken wat er buiten allemaal te
beleven is. Misschien komen we nog wel een kabouter
tegen……

Met de BSO werken we de komende week aan het thema
‘Sprookjes’. Met een map vol spelletjes en verhalen leren
de kinderen de verschillende sprookjes.
Groetjes Lisanne
PEUTERMEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 10 november is het weer zover! Dan zijn
peuters van 2 en 3 jaar van harte welkom om bij juf
Jannette in de klas te komen sfeer proeven, te spelen en
fruit te eten.
De peuters zijn welkom van 8.30 uur tot 10.30 uur. Graag
fruit en drinken meegeven in een rugzak.
Vooraf aanmelden vanwege richtlijnen Covid-19 is
noodzakelijk.
Dit kan via janette.roest@kitsprimair.nl of een bericht aan
Jannette via Parro. In de bijlage kunt u alle data van de
peutermeespeelochtenden vinden.
Bee welcome, graag tot ziens!

peuteropvang. Mocht er belangstelling zijn
en/of
dreumesopvang,
meld
dit
martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl.
onderzocht worden op welke termijn een
gerealiseerd zou kunnen worden.

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.
NIEUW LID OUDERCOMMISSIE KINDEROPVANG
Sinds kort is er een nieuw lid voor de oudercommissie
(OC) kinderopvang. Haar naam is Kim van Doorten.
Samen met Marleen Tolman vormen ze de OC voor
Streek IKC de Wenteling. Marleen is tevens lid geworden
van de Centrale Oudercommissie (COC) binnen Kits
Primair. Het OC heeft vergelijkbare bevoegdheden binnen
de opvang als een MR, net als de COC in vergelijking tot
GMR.
ONDERWIJS
DRAAIBOEKEN CORONA
Vanuit een ouder kwam de vraag op welke wijze Streek
IKC De Wenteling proactief de continuïteit van het
onderwijs aan de kinderen de komende jaren gaat
garanderen, wanneer er keer op keer kinderen of
docenten langdurig thuis komen te zitten. Nu is
garanderen ingewikkeld als het RIVM op dit moment nog
niet kan overzien hoe de komende maanden er uit gaan
zien. Binnen het MT van Kits Primair hebben we eind
september de afspraak gemaakt dat er binnen ieder IKC
een draaiboek klaar ligt voor verschillende (nood)situaties
omtrent covid-19. Op onderstaande foto ziet u de
noodpakketten die gereed staan in een plastic bak.

AANMELDEN KINDEROPVANG
Inmiddels
zijn
er
weer
nieuwe
aanmeldingen
binnengekomen voor VSO en NSO! We merken dat
ouders onderling afstemmen en bespreken, heel erg fijn.
Er is nog volop ruimte voor zowel VSO, NSO en
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Hierbij in het kort de afspraken die zijn gemaakt binnen
ons Streek IKC:
Lock down
 De dag na de persconferentie initieert de directeur
een MEET vergadering om 14.30 uur met het
team om de praktische uitwerking te bespreken
het draaiboek voor lockdown gaat in werking (dag
1). Dag 2 stelt directeur ouders en MR op de
hoogte inzake de uitgifte van chromebooks, de
lespakketten van de kleuters. Tevens wordt de
gebruikersovereenkomst van de chromebooks
meegestuurd. Ook wordt de handleiding voor het
gebruik van Meet en Classroom nog een keer
meegestuurd.
 Leerkrachten zorgen dat de leerlingen de nieuwe
inloggegevens krijgen.
 Kinderen krijgen per week een taakbrief.
 Elke dag van 9-10 uur instructie, van 10-11 uur
leerlingen gaan zelfstandig aan de slag,
leerkracht is beschikbaar voor vragen, feedback
en op gang helpen van leerlingen.
 Op maandag worden werkboeken buiten gezet
door de leerkrachten, ouders/leerlingen pakken
hun map uit de bak.
 Mappen worden eind van de lock down ingeleverd
 Voor de kleuters staan de mappen klaar op
maandag. Contact verloopt via individueel bellen,
Parro of Meet, conform afspraken die
leerkrachten met ouders/leerlingen maken.
Leerkracht zit thuis in afwachting test of ziek (dusdanig
dat thuiswerken kan)
 Er moet een invaller komen. Bij geen invaller
blijven de kinderen thuis.
 Bij duo’s komen de kinderen gewoon op school bij
de gezonde leerkracht.
 Er is een werkboek voor ieder kind. De collega’s
zorgen dat dit gekopieerd gaat worden. De
ouders/kinderen kunnen het ophalen in de
buitenbak. De kinderen kunnen op de dag/dagen
dat de leerkracht er niet is uit het werkboek thuis
werken.
Leerkracht is ziek en kan niet werken
 Directeur vraagt invalleerkracht aan. Als die er is
komen de leerlingen gewoon op school.
 Er is geen invalleerkracht, dan gaat onderstaande
in werking:
 Groep 1-2: De leerlingen blijven die periode thuis.
Er ligt een themaboek met opdrachten voor 2
weken klaar. Ouders halen themaboek op uit de
bak buiten.
 Groep 3 t/m 8: Er is een werkboek voor ieder kind.
De collega’s zorgen dat dit gekopieerd gaat
worden. De ouders/kinderen kunnen het ophalen
in de buitenbak.
Leerlingen die ziek of thuis zijn



Leerkracht neemt contact op met ouders over de
behoefte in relatie tot schoolwerk.
 In overleg kan er een pakket gehaald worden.
 Leerling werkt zelf de weektaak af. Leerling zoekt
via Parro hulp bij de leerkracht waar nodig.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u
per mail of telefonisch terecht bij Martie van de
Nieuwegiessen.
LIFESTYLEACTIVITEITEN AFGELAST
Vanwege de recente aanscherpingen heeft het
managementteam van Kits Primair besloten om alle
excursies en activiteiten tot 1 december 2020 af te
gelasten.

NIEUWS OUDERVERENIGING (OV)
FEESTACTIVITEITEN
We zijn druk bezig, in samenwerking met het team, om de
komende feestactiviteiten zo leuk mogelijk te organiseren.
Denk aan Lampionnenshow, Sinterklaasviering en
Kerstviering. De activiteiten zullen dit jaar anders verlopen
dan voorgaande jaren, maar we gaan er wel een feestje
van maken. De oudervereniging heeft ondersteuning/
uitbereiding gekregen, door de komst van
Janneke ( moeder van Dian en Frederiek)
De Oudervereniging

NIEUWS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Op dit moment heeft de MR geen mededelingen.

BIJLAGE


Informatie ouders LOVS IEP
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