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ALGEMEEN
Kerstvakantie

TERUGBLIK
Op de drempel richting 2021 is het een goed moment om
terug te kijken op het jaar 2020. Voor Streek IKC de
Wenteling stond, naast alle opvang & onderwijskundige
ontwikkelingen, de verhuizing van de kinderopvang van
Witteveen naar Balinge centraal. We kunnen trots zijn op
de manier waarop we dit met elkaar hebben gerealiseerd.
We concluderen ook dat 2020 in vele opzichten een jaar
is geworden van (grote) veranderingen. Maatschappelijk,
sociaal, financieel, zorg, onderwijs, ondernemers;
iedereen heeft in meer of mindere mate te maken met
Covid 19 en/of de effecten daarvan. Vorig jaar rond deze
tijd had niemand kunnen voorspellen welke gevolgen dit
virus wereldwijd met zich mee zou brengen.

Techniekexperience groep 7-8
Peutermeespeelochtend
Compensatiedag Jannette
Compensatiedag Carla
Margedag, leerlingen vrij
Teamvergadering
MR vergadering
Peutermeespeelochtend
Margedag, leerlingen vrij
Teamvergadering

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)
Datum: 5 december 2020
Witteveen: M. Smit & Bijker

Het is, staande op de drempel, een goed moment om
even stil te staan bij deze gevolgen, gezien en wellicht
ervaren, ten gevolge van Covid-19.
Laten we echter ook stilstaan bij alle warmte, steun en
waardering die wij als mensen elkaar kunnen geven om
verdriet en moeilijke momenten te verzachten:
*Stilstaan bij alle leerlingen: Veel ging anders, veel ging
niet door of in aangepaste vorm. Geen schoolreis,
excursies, gastdocenten, lampionnenshow of workshops.
Ze leren op jonge leeftijd hoe relatief vanzelfsprekendheid
kan zijn. Het is hartverwarmend te zien hoe kinderen zich
weten aan te passen, mee te gaan in de veranderingen.
Ze laten hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen zien.
Het afgelopen jaar heeft eens te meer aangetoond hoe
belangrijk onderwijs, en de daarbij behorende structuur en
veiligheid, is voor kinderen.

Broekstreek: Pieterse & Hospers

Datum: 2 januari 2021
Witteveen: T. Smit & Scheper
Broekstreek: Lodewijks & Bussemaker

Wegens de Lock down ontvangt u de nieuwsbrief in
iets aangepaste inhoud. We hebben de afgelopen
dagen nodig gehad om zaken voor te bereiden voor
het online lesgeven.

*Stilstaan bij alle ouders, die te maken hebben kregen met
kinderen een periode thuis, (digitaal) thuisonderwijs, niet
gewoon de school kunnen betreden of de leerkracht
spreken. Geen informatiemiddag, open dagen of
kijkmiddagen projecten. Ook hier is het fijn om te zien en
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te merken dat ouders zich aanpassen binnen alle
richtlijnen, betrokkenheid tonen op gepaste afstand .
*Stilstaan bij alle collega’s, die in andere vorm onderwijs
moesten geven, met alle bijbehorende processen en
veranderingen die de ontstane situaties met zich
meebrachten. Als Streek IKC kregen we te maken met
ziektes van collega’s, vervelende gebeurtenissen in de
privésfeer, leed en beperkingen. Tegelijkertijd zijn dit ook
de momenten waarop we hebben ervaren onderdeel te
zijn van een positief ondersteunend team. Een innovatief,
betrokken en samenwerkend team dat veel inzet en
doorzettingsvermogen heeft getoond door steeds opnieuw
te schakelen, te denken in oplossingen in plaats van
problemen, te blijven werken, ook al behoorde je tot de
risicogroep, een team dat steeds wegen heeft gezocht om
in verbinding te blijven met ‘hun’ kinderen en ouders. Dit
heeft gemaakt dat (onderwijskundige) processen zo goed
mogelijk door konden gaan.

NIEUWE LEERLING
Vlak voor de Lock down heeft Anouk zich aangemeld als
nieuwe leerling voor groep 7. Anouk is dinsdag 15
december de hele dag aanwezig geweest om kennis te
maken en sfeer te proeven.
Anouk, namens ons allemaal van harte welkom op ons
Streek IKC! We wensen jou een hele fijne en leerzame tijd
toe. BEE WELCOME!

AANWEZIGHEID DIRECTIE

2021 Staat voor de deur. Een jaar met hopelijk
versoepelingen vanwege vaccinaties. Een jaar waarin we
elkaar weer ‘normaal’ kunnen gaan zien, vasthouden,
omhelzen, bijeen kunnen komen en elkaar weer
onbeperkt kunnen bezoeken; waarin we ontspanning
kunnen vinden en energie op kunnen doen tijdens
vakanties, in de culturele sector, horeca, festivals,
wellness en sport.
Voor nu wens ik iedereen fijne, warme feestdagen toe, in
welke aangepaste vorm dan ook. Op gepaste afstand en
met vooral hoop op betere tijden.
Sta een moment stil bij alle mensen die het moeilijk
hebben; door niet alleen de effecten van Covid-19;
mensen die leven in verdriet, eenzaamheid, armoede of
mensen die zijn overleden.
Prijs jezelf gelukkig als je gezond bent, wees blij met dat
wat er wel is, wat goed gaat.
Als er iets is wat we van 2020 hebben kunnen leren, dan
is het dat eigenlijk niets vanzelfsprekend is.
Martie van de Nieuwegiessen, directeur
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SINTERKLAAS
Dit jaar moesten we een andere invulling geven aan de
viering van Sinterklaas. Een andere invulling maar zeker
niet minder feestelijk voor de kinderen. Gelukkig konden
we Sinterklaas verwelkomen in zijn ‘werkkamer’. De
peuters en Stampertjes waren het eerst aan de beurt om
op bezoek te gaan bij de Goedheiligman, daarna de
Weerwolven
De Tomanies hadden werkelijk prachtige surprises
gemaakt, een feest voor het oog. Al met al kunnen we
terugkijken op een geslaagde viering met elkaar.
Sintcommissie, dank voor het flexibel organiseren van
deze viering. Binnen alle richtlijnen is het jullie gelukt om
een gezellige dag te organiseren voor alle kinderen.
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We zien elkaar op 4 januari eerst online, hopelijk
kunnen we jullie op 18 of 19 januari weer
verwelkomen op school.
Geniet met elkaar en blijf gezond!
Met warme Kerstgroeten,
Lisanne, Jannette, Mirjam, Cees, Kim, Geesje en
Martie.
Team Streek IKC de Wenteling

Kerstvakantie

KINDEROPVANG

Van
21 december 2020
t/m
1 januari 2021

PEUTER SPEELOCHTEND
Helaas kan vanwege de Lock down de Peuter
Speelochtend van 12 januari niet doorgaan. We
verplaatsen deze daarom naar dinsdag 26 januari 2021.
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!

FIJNE FEESTDAGEN!
Lieve kinderen en ouders,

Op
maandag 4 januari 2021
zien we elkaar weer
online!

BIJLAGE

Langs deze weg wensen wij jullie een hele prettige
Kerstvakantie toe met fijne feestdagen, in welke vorm
dan ook.

*Wat oefen je met welk gezelschapsspel?
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