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OUD PAPIER
Afscheid Martie
Traditie ‘Eieren zoeken’
Goede Vrijdag & Tweede Paasdag,
leerlingen vrij
Oud papier
Kunstontmoeting groep 5-6, onder
voorbehoud
OV vergadering
Peuter Meespeelochtend
Meivakantie

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: 03-04-2021
Witteveen: Dolfing & Knipsels
Broekstreek: Prins & Wiechers

Peuter Meespeelochtend
OV vergadering
MR vergadering
Hemelvaart, leerlingen vrij

Datum: 03-04-2021
Witteveen: van Steensel & Hoogeveen

Afname Centrale Eindtoets groep 8
Broekstreek: Jansen & Kats
Oud papier
Sportdag bovenbouw
Afname LOVS IEP

ALGEMEEN

Tweede Pinksterdag
Techniek Bedrijventoer groep 5-6,
onder voorbehoud
Herinneringscentrum groep 7-8,
onder voorbehoud
Oud papier
Peuter Meespeelochtend
OV vergadering
Compensatiedag Jannette
Techniekexperience groep 7-8, onder
voorbehoud
Margedag, kinderen vrij
MR vergadering
OV vergadering
Oud papier
Musical groep 8
Wisseldag, groep 8 vrij
Zomervakantie, leerlingen om 12 uur
vrij

AANWEZIGHEID INTERIM DIRECTEUR
Interim directeur Meintho Krol zal twee dagen per week
aanwezig zijn. Zijn eerste twee werkdagen zijn op
woensdag 7 en vrijdag 9 april, daarna steeds elke
maandag en woensdag. Hij is te bereiken via
meintho.krol@kitsprimair.nl
Tijdens zijn afwezigheid is Carla (leerkracht groep 6-7-8)
aanspreekpunt.
In de volgende nieuwsbrief zal dhr. Meintho Krol zich aan
u voorstellen.
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AFWEZIG
Jannette is in ieder geval tot de Meivakantie afwezig.
Gelukkig hebben we de vervanging kunnen regelen door
middel van Lianne, ICO leerkracht en invalleerkracht
Marloes.
Wij wensen Jannette van harte beterschap toe! We hopen
haar zo spoedig mogelijk weer te zien op ons IKC.



Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt
over uw kind; 7,6 (was 6.2)
Het gestelde doel in 2019 is in alle opzichten behaald!
Op bijna alle onderdelen scoren we (ver) boven het
landelijk gemiddelde.
Op onderstaande twee onderdelen (net) niet:
 Hoe tevreden bent u over uw contact met de
medewerker school = 7,6 (LG 7,9)
 Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid
van de leerkrachten =7,9 (LG 8.0)
Conclusie is dat de ingezette acties het gewenste effect
hebben gehad.
Ouders die de peiling hebben ingevuld, enorm bedankt.
We kunnen stellen dat we met elkaar mooie stappen
hebben gezet. Het doel is om dit de komende jaren te
handhaven, waar kan en nodig nog wat verbeteren.
Hieronder de uitslagen per vraagstelling:

TEVREDENHEIDSPEILINGEN
Van 8 t/m 19 maart stond de tevredenheidspeiling ouders
voor u open. Het verliep niet 100% vlekkeloos omdat per
gezin 1 link verstuurd werd. In sommige gevallen is de link
niet naar de hoofdgebruiker gemaild. Gelukkig kon dit
dankzij de bovenschools ICT’er vlot opgelost worden.
Ondanks herhaalde oproep hebben niet voldoende ouders
de peiling ingevuld, net als twee jaar geleden. Dat is
jammer omdat de resultaten nu onvoldoende betrouwbaar
zijn. Toch is er een analyse gemaakt en de resultaten zijn
vergeleken met de afname van 2019.
Qua tevredenheid scoren we een 8,1. Het landelijk
gemiddelde is 7,7. Een heel mooi resultaat waar we trots
op mogen zijn.
Het doel dat we gesteld hadden in 2019 was om de zesjes
bij een volgende afname op te schroeven naar minimaal
een 7.
Onderstaande punten waren in 2019 aandachtspunten
waar acties op ingezet zijn:
 Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige
aanpak van de school; 7,5 (was 6,7)
 In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn/haar
niveau; 7,7 (was 6,4)
 Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd
om zich maximaal te ontwikkelen; 7,7 (was 6.5)
 Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt
over wat er op school gebeurt; 7,6 (was 6,2)
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SOLLICITATIEPROCEDURE NIEUWE DIRECTEUR
Langs deze weg een update inzake procedure nieuwe
(meerschools) directeur. De sollicitatiecommissies (BAC)
zijn samengesteld. Uit diverse geledingen zitten
vertegenwoordigers, zoals personeel, MR, GMR, bestuur
en P&O. Er is een selectie gemaakt uit de brieven die zijn
ontvangen. Op dinsdag 30 maart waren de eerste
gesprekken met een aantal sollicitanten. Daaruit zal een
selectie gemaakt worden voor welicht een tweede
gesprek en assessment.
Hopelijk kunt u binnenkort horen wie de nieuwe directeur
voor Streek IKC de Wenteling zal zijn. Als de tijd daar is
zult u vanuit het bestuur op de hoogte worden gebracht.

ONDERWIJS
ANALYSE IEP
De toetsen van IEP zijn door Geesje, onze IB’er
geanalyseerd. Over het algemeen kunnen we stellen dat
de zorgen, vanuit de overheid ten aanzien van
leerachterstanden op scholen, niet te zien zijn in de
analyses. We weten inmiddels wel dat fysiek lesgeven
veruit de voorkeur heeft boven online lesgeven.
De analyses zijn vergeleken met die van oktober en acties
zijn verwerkt in de groepsplannen.
Van 24 mei t/m 04 juni worden nogmaals de toetsen van
IEP afgenomen. De uitkomsten worden dan weer met u
besproken tijdens de oudercontactmomenten.

KINDEROPVANG
PEUTER MEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 13 april is het weer zover! Dan zijn peuters
van 2 en 3 jaar van harte welkom om in de kleutergroep 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!

CENTRALE EINDTOETS IEP GROEP 8
Op 20 en 21 april zullen de drie kinderen van groep 8 de
Centrale Eindtoets van IEP gaan maken. Op zich niet zo
spannend, aangezien de kinderen dagelijks laten zien wat
ze kunnen. Voor 15 maart moesten de kinderen
aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs aan de hand
van het voorlopig schooladvies. Waarom voorlopig
schooladvies? Als een kind beduidend hoger scoort op de
IEP toets dan het gegeven schooladvies dan kan in
overleg met ouders het voorlopige schooladvies naar
boven aangepast worden. Scoort een kind lager dan het
gegeven schooladvies, dan blijft het schooladvies staan.
Het voorlopige schooladvies wordt niet naar beneden
bijgesteld.
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We wensen Marit, Roan, Kris veel succes met het
maken van de Centrale Eindtoets!

NIEUWS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Op
dit
moment
geen
nieuws
vanuit
medezeggenschapsraad.

de

NIEUWS OUDERVERENIGING (OV)
SCHOOLFRUIT
In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat we gaan
bekijken wat de vergoeding voor het schoolfruit per kind
wordt dit jaar. Mede omdat we een aantal weken gemist
hebben en de OC op kostprijs het schoolfruit aan wil
bieden hebben wij dit naderhand berekend. Het bedrag
voor het schoolfruit is vastgesteld op € 70,- per kind..
Voorgaande twee jaar kreeg de Wenteling vanuit stichting
EU schoolfruit fruit gedoneerd, dit was genoeg voor twee
schooldagen in de week. Helaas is deze subsidie dit jaar
niet meer aan de orde, hierdoor moeten wij vanaf dit
schooljaar al het fruit zelf leveren en betalen. Dit alles
heeft ons doen besluiten om tot dit bedrag van € 70 per
kind te komen. Voor kinderen die haverwege het
schooljaar ingestroomd zijn en ook deelnemen aan het
schoolfruit project verzoeken wij om nog een keer € 35
per kind te storten.
Graag het bedrag van € 70 per kind overmaken op
rekening nummer NL 49 RABO0146963679 t.n.v. ST. tot
steun a.d. St. Kits Primair. Graag de naam van het kind
en/of kinderen vermelden.

Ook dit jaar gaan we deze kleurige, gezellige traditie
voortzetten op donderdag 1 april (geen grapje  )!

2 t/m 5 april
Kinderen vrij
vanwege
Goede Vrijdag
en
Tweede Paasdag

Meivakantie
26 april t/m 7 mei

Met vriendelijke groet,
Harmen Bussemaker
Penningmeester Oudervereniging

PASEN
Elk jaar op donderdag voor Pasen levert de
oudervereniging gekleurde gekookte eieren. De
bovenbouw verstopt de eieren buiten en de midden en
onderbouw mogen ze zoeken. Daarna worden de eieren
verdeeld en mogen ze mee naar huis.
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