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ALGEMEEN
Wegens de Lock down is ons IKC gesloten tot 8
februari 2021. We hopen alle leerlingen op maandag 8
februari weer kunnen te begroeten.

AGENDA
04-02-2021
09-02-2021
10-02-2021
15-02-2021
18-02-2021
19-02-2021
22-02 t/m
26-02-2021
04-03-2021
09-03-2021

15-03-2021
16-03-2021
22-03-2021
25-03-2021
02-04 t/m
05-04-2021

MR vergadering
Peutermeespeelochtend
OV vergadering
Margedag, leerlingen vrij
Teamvergadering
Leerlingen om 12.00 uur vrij

AANWEZIGHEID DIRECTIE

Voorjaarsvakantie
Brandweerlessen, onder voorbehoud
Peutermeespeelochtend
DCA Drents archief gr. 1-2, onder
voorbehoud
DCA Drents museum gr. 3-4, onder
voorbehoud
Compensatiedag Jannette
Kunstontmoeting gr. 1-2, onder
voorbehoud
Compensatiedag Carla
MR vergadering
Goede Vrijdag & Tweede Paasdag,
leerlingen vrij

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)
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10-02
11-02
12-02
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17-02
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19-02

Pieter van Thuyl
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling

NIEUWE LEERLING
Inmiddels heeft zich weer een nieuwe leerling voor groep
1 aangemeld. Lennart en ouders zijn voor de Lockdown
op het IKC geweest om kennis te maken en sfeer te
proeven. Lennart krijgt ook de thuispakketten van juf
Jannette om thuis leuke opdrachten en taken te doen..
Lennart, namens ons allemaal van harte welkom op ons
Streek IKC! We wensen jou een hele fijne en leerzame tijd
toe. BEE WELCOME!

Datum: 06-02-2021
Witteveen: Zinger & Oldenkamp
Broekstreek: Matthijsse & van Haren

Datum: 06-03-2021
Witteveen: van Spronsen & Heijman
Broekstreek: Hazeleger & Pieterse
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KINDEROPVANG

ONDERWIJS

PEUTERMEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 9 februari zou het weer zover kunnen zijn.
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. We moeten wachten tot de
persconferentie of scholen weer open mogen ja of nee.
Mochten de scholen gesloten blijven dan gaat de
meespeelochtend vanzelfsprekend niet door.

ONLINE LESGEVEN
Tot nu toe verlopen de online lessen goed. We hebben
geleerd van de vorige lockdown en ook nu schaven we
waar nodig bij. Het is ontzettend fijn om de positieve
reacties vanuit ouders en GMR/MR te horen. Dat doet de
leerkrachten oprecht goed. Mocht u tips hebben voor een
leerkracht, neem dan even contact met betreffende
persoon op. Maak een belafspraak zodat u persoonlijk uw
feedback/tips kunt overbrengen. Tops zijn natuurlijk ook
van harte welkom 
EXTRA ONDERSTEUNING
We hebben extra hulp ingeroepen voor de noodopvang.
Er zijn dagen dat er relatief veel kinderen gebruik maken
van de noodopvang. Het aantal kinderen in combinatie
met de gevarieerde leeftijden maakt het voor de
leerkrachten die online les moeten geven soms wat lastig.
Meester Frank helpt ons sinds vorige week en gezien de
reacties van de kleuters met succes!

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
peuteropvang. Mocht er belangstelling zijn voor babyen/of
dreumesopvang,
meld
dit
dan
via
martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl. Dan kan
onderzocht worden op welke termijn een babykamer
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.
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NIEUWS OUDERVERENIGING (OV)
BIJDRAGE SCHOOLFRUIT
Door de lockdown hebben de kinderen een aantal weken
geen schoolfruit genoten. De ouderraad heeft in overleg
met de Wenteling besloten om de bijdrage van het
schoolfruit voor dit schooljaar af te stemmen met de
daadwerkelijke afname.
Zodra de Wenteling weer open gaat zullen wij dit bedrag
bekend maken met tevens het verzoek om dit bedrag over
te maken. Voor degene die het volledige bedrag van
€ 70,- per kind al over gemaakt hebben zal het te veel
betaalde bedrag vervolgens terug gestort worden.

Op vrijdag
19 februari
zijn de kinderen
om 12.00 uur vrij.

Met vriendelijke groet,
Harmen Bussemaker, penningmeester oudervereniging

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

VOORJAARSVAKANTIE
22 t/m 26 februari

BIJLAGE
Geen bijlage deze keer.
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