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AGENDA
19-02-2021
22-02 t/m
26-02-2021
04-03-2021
06-03-2021
08 t/m 1203-2021
09-03-2021

11-03-2021
15-03-2021

16-03-2021
18-03-2021
22-03-2021
25-03-2021
31-03-2021
02-04 t/m
05-04-2021
03-04-2021
09-04-2021
13-04-2021
26-04 t/m
07-05-2021
11-05-2021
13-05-2021
13 en 14-052021
20 en 21-042021

Leerlingen om 12.00 uur vrij

Datum: 06-03-2021

Voorjaarsvakantie
Brandweerlessen, onder voorbehoud
Oud papier
Online oudercontactmomenten

Witteveen: van Spronsen & Heijman

Peuter Meespeelochtend
DCA Drents archief gr. 1-2, onder
voorbehoud
DCA Drents museum gr. 3-4, onder
voorbehoud
OV vergadering
Compensatiedag Jannette
Uiterste datum aanmelden VO groep
8
Kunstontmoeting gr. 1-2, onder
voorbehoud
Overdracht en kennismaking dhr. Krol
Compensatiedag Carla
MR vergadering
Afscheid Martie
Goede Vrijdag & Tweede Paasdag,
leerlingen vrij
Oud papier
Kunstontmoeting groep 5-6, onder
voorbehoud
Peuter Meespeelochtend
Meivakantie

Datum: 03-04-2021

Peuter Meespeelochtend
MR vergadering
Hemelvaart, leerlingen vrij

Broekstreek: Hazeleger & Pieterse

Witteveen: Dolfing & Knipsels
Broekstreek: Prins & Wiechers

ALGEMEEN
AANWEZIGHEID DIRECTIE
09-03
10-03
11-03
12-03
15-03
16-03
17-03
18-03

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

23-03
24-03
25-03
26-03
29-03
30-03
31-03

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

Afname centrale eindtoets groep 8

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)

VERLOF
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 maart is Martie van de
Nieuwegiessen afwezig en niet bereikbaar. Zij heeft verlof
opgebouwd vanwege achterwacht tijdens de vakanties. U
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kunt die week terecht bij de leerkrachten en/of intern
begeleider voor uw vragen. Voor noodgevallen kunt u
contact opnemen met dhr. Dolf Dekker, directeur
bestuurder a.i. via dolf.dekker@kitsprimair.nl

profielschets al goed en dat gevoel is steeds gebleven.
Dat ik benoemd ben voelt toch wat dubbel, aan de ene
kant erg blij en vereerd, aan de andere kant ga ik afscheid
nemen van Streek IKC de Wenteling. Daarnaast ga ik na
bijna 36 jaar een hele bekende organisatie verlaten.
Voor het team en de MR kwam het nieuws onverwachts
en hard aan. Dat begrijp ik volledig, immers was het de
bedoeling dat ik langere tijd zou blijven. Het is anders
gelopen, maar gelukkig wordt mij deze benoeming van
harte gegund.

BACK TO SCHOOL & OPVANG
Zo onverwachts als de lockdown kwam, zo onverwachts
kwam toch ook de heropening van opvang en onderwijs.
In alle eerlijkheid stonden wij daar als team wat dubbel in.
Blij dat de kinderen weer naar ons IKC konden komen,
maar ook zorgen om onze eigen gezondheid en die van
onze naasten. De eerste de beste dag na de lockdown
gelijk ijsvrij. Voor iedereen heerlijk maar daar wordt een
heropening niet rustiger van. Na een wat rommelige
eerste schooldag van elkaar weer opnieuw ontmoeten als
groep, spullen ordenen en inplakken, spullen toch
vergeten en de Tomanies met een mondkapje voor, zijn
we goed van start gegaan. Met als kers op de taart
sneeuw! Wat hebben de kinderen genoten van dit
winterse extraatje. Hoewel….na sneeuw komt dooi….en
daarom waren we de tweede maandag na de lockdown
ook dicht. En vrijdagmiddag om 12.00 uur gaat de school
dicht vanwege de Voorjaarsvakantie. Het blijft schakelen,
aanpassen en flexibel zijn. Maar samen staan we sterk,
dat is wel gebleken! We hopen op betere tijden, zonder
nog een keer een lockdown. De tijd zal het leren.

AFSCHEID
Zoals u in een mailbericht heeft kunnen lezen neem ik per
31 maart a.s. afscheid van Streek IKC de Wenteling. Alles
met elkaar is het voor mij geen makkelijk besluit geweest.
De afgelopen twee jaar heb ik mij sterk verbonden
gevoeld met het IKC. Bij mijn aantreden op 1 maart 2019
voelde het als een warm bad en dat is zo gebleven.
Toch heb ik gemeend deze nieuwe mooie kans die voorbij
kwam niet te laten schieten. De vacature bracht brede
professionele ontwikkelingsmogelijkheden en kansen met
zich mee. Ik ben open en zonder verwachtingen de
sollicitatieprocedure ingegaan. Eigenlijk voelde de

De afgelopen twee jaar hebben mooie, soms grote
ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is een leerplein
gerealiseerd in lokaal groep 3-4-5, extra formatie ingezet
waardoor groep 3 de afgelopen twee jaar drie dagen apart
les kon krijgen, verbouw in het onderwijsgedeelte &
dorpshuis, kantoor directie opgeknapt en de bibliotheek is
verhuisd.
De verhuizing van de kinderopvang van Witteveen naar
Balinge was veruit het grootste en meest intensieve
traject, maar met een geweldig resultaat. Helaas is het de
projectgroep tot nu toe nog niet gelukt bij elkaar te komen
vanwege alle richtlijnen, maar zodra het kan gaat dat
zeker gebeuren.
Als team hebben we stappen gezet op het gebied van
didactisch handelen en klassenmanagement, rooster en
afspraken groep 3-4-5, digitale ontwikkelingen groep 1-2,
zicht op ontwikkeling en zorg binnen alle groepen.
Er zijn kwaliteitskaarten en peilingen gescoord,
aandachtspunten besproken en verwerkt in acties. We zijn
bezig geweest met de doorgaande lijn IPC, nieuw
leerlingvolgsysteem IEP en Pluspunt 4 digitale versie.
We hebben ons plotseling moeten bekwamen in het
online lesgeven. Een geheel andere vaardigheid dan
fysiek lesgeven, zowel op digitaal gebied als het contact
hebben en houden met de kinderen. Zeker in combinatie
met de noodopvang soms een hele uitdaging. Door het
leren van de eerste lockdown hebben we de tweede keer
het lesgeven op afstand kunnen verbeteren. Gezien de
reacties vanuit kinderen en ouders is het op goede wijze
vorm- en inhoud gegeven.
Ik kijk met een goed gevoel terug op alle gedane
ontwikkelingen en resultaten. Dat was en is alleen
mogelijk door een goede samenwerking op basis van
verbinding en vertrouwen met het team. Ik prijs mijzelf
gelukkig en dankbaar dat de samenwerking binnen het
team altijd zo goed is geweest en ik alle vertrouwen en
steun heb gekregen om mijn werk als directeur zo goed
mogelijk te kunnen doen. Er ligt een mooie basis waarop
mijn opvolger verder kan bouwen.
De samenwerking met de Medezeggenschapsraad,
Oudervereniging, Oudercommissie Kinderopvang en
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besturen uit de omgeving heb ik als waardevol en
productief ervaren. Ook daarin is het hebben van
wederzijds vertrouwen belangrijk en noodzakelijk.
Het is altijd mijn insteek geweest om open en
benaderbaar te zijn voor ouders. Zaken zijn voor mij altijd
bespreekbaar, voor ieder probleem is vaak wel een
oplossing. Veelal werden problemen uitgesproken en
opgelost. Een enkele keer ook niet. Door verschillen van
inzicht of mening werd niet alles opgelost. Soms is dat zo,
dat hoort er bij. Belangrijk is dat je wel samen verder kunt,
vooral in het belang van de kinderen. Die mogen nooit in
een loyaliteitsconflict komen, als ouders en IKC andere
inzichten en/of menig hebben Uiteindelijk hebben zowel
ouders als IKC hetzelfde belang voor ogen: een goede en
veilige omgeving waarin kinderen tot bloei en groei
kunnen en mogen komen.
Ons Streek IKC de Wenteling is niet zomaar een IKC. Het
is een IKC om te koesteren, omdat er zoveel mooie,
waardevolle, grappige en fijne dingen gebeuren voor en
met de kinderen. Het pedagogisch klimaat is top, dat heb
ik zo ervaren en we krijgen dat ook terug van (nieuwe)
ouders en kinderen. Overal is wel eens wat en sommige
zaken kunnen beter. Maar elke dag zet het team zich in
om het steeds een beetje beter te doen in het
pedagogisch en onderwijskundige belang van alle
kinderen. Voel me trots dat ik twee jaar jullie directeur heb
mogen zijn.
Daarom dank ik iedereen heel hartelijk voor al het
vertrouwen en de fijne samenwerking. Het gaat jullie allen
goed!
Op woensdag 31 maart neem ik officieel afscheid van
Streek IKC de Wenteling. Ik hoop dit op persoonlijke wijze
te kunnen doen, maar dat hang af van de dan geldende
richtlijnen. Hierover volgt later bericht.
Met warme groet,
Martie van de Nieuwegiessen

INTERIM DIRECTEUR
De procedure werving & selectie is gestart, waarbij het
team en de MR betrokken zijn. Zolang die procedure loopt
zal een interim directeur de zaken waarnemen totdat er
een nieuwe directeur gevonden is. Inmiddels is er contact
geweest met dhr. Meintho Krol Hij neemt per 1 april
tijdelijk het stokje over van Martie. Op 18 maart staat de
overdracht gepland en kennismaking met team.

TEVREDENHEIDSPEILINGEN
Elke twee jaar zijn wij vanuit het inspectiekader verplicht
om tevredenheidspeilingen te houden onder leerlingen,
ouders en medewerkers. Deze peilingen hebben als
functie om ‘boven tafel’ te krijgen wat er qua tevredenheid
speelt. Door de uitslagen te analyseren kunnen we, daar
waar nodig, gerichte acties uit zetten om de tevredenheid
bij leerlingen, ouders en medewerkers te verbeteren.
Dit kan alleen als voldoende deelnemers de vragenlijst
invullen. Bij te weinig gegevens krijg je feitelijk geen reëel
beeld. Inmiddels is de tevredenheidspeiling voor
medewerkers geweest.
In maart gaat de tevredenheidspeiling voor leerlingen en
ouders afgenomen worden. De leerlingen vullen de korte
vragenlijst tegelijk, onder schooltijd in via het
Chromebook.
De peiling voor ouders gaat ook digitaal via Vensters PO.
De week na de Voorjaarsvakantie krijgt u per mail alle
benodigde informatie om de vragenlijst in te kunnen
vullen. De peiling betreft een korte vragenlijst. Per gezin
kunt u één vragenlijst invullen. De vragen gaan over uw
algemene tevredenheid.
Belangrijk is dat zoveel mogelijk ouders de lijst invullen,
het liefst allemaal.
De peiling staat van 8 t/m 19 maart voor u open.
Help ons, door allemaal de vragenlijst in te vullen. Uw
mening over tevredenheid doet er toe!
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KINDEROPVANG

ONDERWIJS

PEUTER MEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 9 maart 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!

AFNAME IEP
In de twee weken na de lockdown zijn we, na een paar
dagen acclimatiseren, rustig begonnen met het afnemen
van de IEP toetsen. We gebruiken deze toets gegevens
alleen om te kijken welke progressie kinderen hebben
gemaakt ten opzichte van oktober en wat we uit de
analyses op kunnen maken. Op die manier kunnen we de
analyses omzetten in gerichte acties op groeps- en
leerling niveau. Tijdens de oudercontactmomenten praten
de leerkrachten u graag bij.

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.

OUDERCONTACTMOMENTEN
Inmiddels heeft u via Parro bericht gehad om u in te
schrijven voor een oudercontactmoment. De gesprekken
vinden plaats van 8 t/m 12 maart en vinden online via
Google Meet of telefoon plaats. Van de leerkrachten krijgt
u via een Parro bericht te horen hoe en wat. Mocht u en/of
de leerkracht behoefte hebben aan meer gesprekstijd dan
wordt daar een aparte afspraak voor gemaakt.

AANMELDEN VERVOLGONDERWIJS (VO)
Voor de kinderen van groep 8 is de tijd gekomen om een
keus te maken met betrekking tot het vervolgonderwijs
(VO) en het niveau van instroom eerste jaar. Informatie
verstrekken qua instroomniveau vanuit school kan tot
uiterlijk 15 maart. Het bepalen van het instroomniveau
gaat in overleg met kind en betreffende ouder(s). Ouders
van groep 8 moeten de aanmelding zelf voor hun kind
verzorgen. Heeft u vragen over het aanmelden? Vraag
Carla (leerkracht groep 8) of Geesje (intern begeleider).
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NIEUWS OUDERVERENIGING (OV)
Op dit moment geen nieuws vanuit de oudervereniging.
NIEUWS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Op
dit
moment
geen
nieuws
vanuit
medezeggenschapsraad.

de

Vrijdag 19 maart
zijn de
leerlingen
om 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari
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