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AGENDA
05-06-2021
08-06-2021
09-0602021
25-06-2021
24-06-2021
01-07-2021
03-07-2021
06-07-2021
07-07-2021
12-07 t/m
20-08-2021

ALGEMEEN
Oud papier
Peuter Meespeelochtend
OV vergadering
Margedag, kinderen vrij
MR vergadering
OV vergadering
Oud papier
Musical groep 8
Wisseldag, groep 8 vrij
Zomervakantie, leerlingen om 12 uur
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).

BESLISBOOM
Ondanks het feit dat het aantal besmettingen hard
afneemt, doordat er steeds meer mensen gevaccineerd
worden, blijven we scherp op het voorkomen van
besmettingen op ons IKC. Daarom voegen we bij deze
nieuwsbrief de laatste update toe van de beslisboom om
duidelijkheid te verschaffen wanneer kinderen thuis
moeten blijven en wanneer ze wel naar school en/of de
opvang mogen komen. Bij vragen en onduidelijkheden
raadplegen we altijd de GGD. Hun advies is voor ons
bindend.
PEUTER MEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 8 juni 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. Hieronder kunt u alle data van de
peutermeespeelochtenden vinden.
Bee welcome, graag tot ziens!
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ONDERWIJS
NIEUWE DIRECTEUR
Per 1 augustus start de nieuwe directeur, Mirjam van der
Meijden, op de Wenteling. Zij zal in de komende periode
kennismaken met het team en er zal een overdracht
plaatsvinden. Ook zal zij zich in de komende periode aan
u voorstellen. Wij wensen haar alvast een hele fijne tijd op
streek IKC de Wenteling.
NIEUWE MIB’ER
Manon Ensing zal het werk van Geesje overnemen als
MIB’er. Zij is een bekende binnen stichting Kits Primair.
Ook haar wensen wij een fijne tijd op onze school.
GYMNASTIEK IN DE GYMZAAL
Wij hebben te horen gekregen dat de kinderen weer
mogen gymen in de gymzaal. Hier zijn wij heel blij mee.

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS (GVO)
Helaas kunnen de lessen GVO komend schooljaar niet
doorgaan wegens te weinig aanmeldingen. Lessen
kunnen doorgaan wanneer er minimaal 7 leerlingen zijn
aangemeld. Helaas is dat dit schooljaar niet gelukt.
IEP-eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels de eindtoets
gemaakt en de uitslagen zijn binnen. De aanmelding voor
het voortgezet onderwijs is geregeld. We wensen groep 8
alvast veel succes op het voortgezet onderwijs.

AANMELDEN KINDEROPVANG
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.

VAKANTIES 2021 – 2022
Zomervakantie
12 juli 2021 – 20 aug 2021
Herfstvakantie
18 okt 2021 – 22 okt 2021
Kerstvakantie
27 dec 2021 – 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie 21 feb 2022 – 25 feb 2022
Paasvakantie
15 apr 2022 – 18 apr 2022
Meivakantie
25 apr 2022 – 6 mei 2022
Hemelvaart
26 mei 2022 – 27 mei 2022
Pinkstervakantie
6 juni 2022
Zomervakantie
18 juli 2022 – 28 aug 2022
INGEZONDEN: Kindervakantieweken
Een vakantie zit er soms gewoon niet in. Humanitas
Kindervakantieweken maakt het tóch mogelijk.
Een vakantie zit er gewoon niet in. Misschien is de
gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor.
Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne
kampeerweek op een mooie plek in Drouwen waar veel te
zien en te doen is. Daarvoor zorgen de
Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van
7 tot 14 jaar die woonachtig zijn in Midden-Drenthe.
Vakantieweken in 2021
Kinderen uit Drenthe gaan naar kampeerboerderij “ DE
ALINGHOEK “ te Drouwen. In de buurt van deze Drentse
plaats zijn bossen te vinden die uitstekend geschikt zijn
voor speurtochten, nachtwandelingen en spelletjes.
Week 1: 11 t/m 14 jaar van 19 t/m 24 juli 2021 Week 2:
7 t/m 10 jaar van 26 t/m 31 juli 2021
Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en
begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve
momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen
in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan
de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. De
kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken
en vriendschappen op. Aanmelden voor 20 mei via:
actie-midden-drenthe@humanitas.nl
De Kindervakantiedagen in 2021
Net als vorig jaar gaan we weer vakantiedagen
organiseren. Deze zijn 6 x op een dinsdag in de
zomervakantie, starten op 13 juli. Voor kinderen in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Hierover komt nog nadere
informatie via de Facebook pagina van Humanitas
Midden-Drenthe.
Van te voren aanmelden is verplicht. Via:
actie-midden-drenthe@humanitas.nl
Meer info verkrijgbaar bij Humanitas Midden-Drenthe,
telefoon 06 2937 4355 of midden-drenthe@humanitas.nl
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