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AGENDA
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16-12
23-12
24-12
25-12-21
T/M
09-01-22

Pietengym LifeStyle
Sinterklaasviering
Carla compensatiedag
Gezondheidsonderzoek GGD groep 2 en 7
Geesje compensatiedag
Gezondheidsonderzoek GGD groep 2 en 7
Kerstviering
Kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

GEZOCHT OUDERS PLEINWACHT
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er
een goede bezetting voor de pleinwacht. Dit geldt voor de
maandag tot en met donderdag. Wij zijn nog op zoek naar
een extra pleinwacht voor de vrijdagen. Mocht u nog tijd
hebben tussen 12.00 uur en 12.30 uur en vindt u het leuk
om een half uurtje op het plein te staan dan kunt u zich
aanmelden bij Sanne Rijff.

MAATREGELINGEN RONDOM CORONA
Afgelopen weekend heeft u een mail ontvangen van ons
bestuur rondom de maatregelen Corona. Er zijn op dit
moment nog geen aanpassingen vanuit de overheid
rondom de maatregelen op de scholen. De Beslisboom,
zoals u deze een aantal weken geleden heeft ontvangen,
kunt u nog steeds gebruiken.

Heeft uw kind lichte verkoudsheidsklachten (een
loopneus, af en toe hoesten of niezen)? dan kan het naar
het IKC.
Zijn de klachten verergerd dan is het aan te raden om uw
kind te laten testen.
Als een personeelslid constateert dat de klachten
dusdanig zijn dat het niet verstandig is om op het IKC te
blijven, wordt er contact opgenomen met de ouders.
Daarnaast wil ik u erop attenderen dat het vinden van een
invaller, bij ziekte/testen van een personeelslid, het erg
lastig is om een invaller te regelen. We proberen dan een
noodoplossing te vinden als dit mogelijk is. Voor de
kinderen, ouders en teamleden is dit niet ideaal. We
hopen dat u hiervoor begrip heeft. En uiteraard doen we
dit voor elkaar om gezond te blijven.

EVEN VOORSTELLEN…….
Een nieuwe intern begeleider …Mijn naam is Manon
Ensing. Ik werk nu twee jaar bij stichting Kits Primair als
Meerschools Intern Begeleider en neem op IKC de
Wenteling, vanaf december, het stokje over van Karin de
Jonge.
Binnen Kits Primair werk ik ook op IKC Pieter van Thuyl
in Hoogersmilde. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag
en donderdag.
Hiervoor heb ik gewerkt als leerkracht en IB-er in het
speciaal onderwijs, op een school voor kinderen met
psychiatrische problemen en op een school voor kinderen
met taal/spraakstoornissen.
Ik woon in Norg en heb drie kinderen van 11, 9 en bijna 8.
Ik zie er naar uit om de kinderen van de Wenteling en hun
ouders te leren kennen. De omgeving en de sfeer op
school hebben mij nu al enthousiast gemaakt.
Hartelijke groet, Manon
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SINTERKLAAS HULP DIPLOMA
Alle kinderen van KITS PRIMAIR van groep 1 t/m groep 8
kunnen zich gaan bewijzen in hun klim- en
klautertechnieken. Lifestyle verzorgt op vrijdag 19
november op de gymlocatie van onze school een activiteit
waarbij alle kinderen een Sinterklaas Hulp Diploma
kunnen gaan verdienen. We wensen alle leerlingen veel
succes!

AANWEZIGHEID DIRECTIE
di. 16-11-2021 wo. 01-12-2021
wo. 17-11-2021 vr. 03-12-2021
di. 23-11-2021 di. 07-12-2021
wo. 24-11-2021 do. 09-12-2021
di. 30-11-2021 wo. 15-12-2021
do. 16-12-2021
ma. 20-12-2021
do. 23-12-2021

eens of regelmatig voor. Onderzoek wijst echter uit dat je
zo vroeg mogelijk moet beginnen en dat het ook zinnig is
om voor te blijven lezen als een kind dat ook zelf kan.
Natuurlijk is het gezellig en leuk, maar wat voor voordelen
heeft het nou precies om met je kind in de boeken te
duiken? Hieronder hebben we tien belangrijke redenen
om voor te lezen voor u op een rij gezet! Ook tippen we
de mooiste voorleesboeken.
1. Band tussen ouder en kind versterken
2. Oefenen met concentratie
3. Taalinzicht ontwikkelen
4. Lekker slapen
5. Hersenen stimuleren
6. Aanleiding tot een gesprek
7. Zelfvertrouwen
8. Fantasie ontwikkelen
9. Jong geleerd oud gedaan’
10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig”
Als u uitleg wilt over bovenstaande punten dan kunt u op
de site hierover verder lezen.
Ook in deze periode van Sinterklaas en Kerst is het erg
leuk om samen met uw kind verhalen en gedichtjes te
lezen. Veel leesplezier samen met uw kind!

Leesplezier:
Vanuit het team richten wij ons dit jaar ook op het
volgende doel: het bevorderen van het leesplezier van
onze kinderen. Heel belangrijk. Gaat u met uw kind naar
de bibliotheek dan is het leuk om samen met uw kind te
kijken welke genres er zijn en samen te bekijken welke
genres uw kind leuk vindt.
Daarbij is het voorlezen leuk om te doen en ook heel
belangrijk voor het ontwikkelen van het leesplezier van uw
kind.
De volgende informatie kunt u ook vinden op:
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/10-redenenwaarom-voorlezen-een-goed-idee-is/
“Als je kinderen hebt, is de kans groot dat iemand je ooit
heeft verteld dat voorlezen goed is. De meeste ouders
lezen hun kinderen tussen de twee en vijf dan ook wel
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JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Vanaf 27 oktober starten de lessen van
JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Beilen. De
lessen worden gegeven op de woensdagmiddagen in het
gebouw van OBS Harm Smeenge School. De
theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende
groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m
12 jaar. De lessen worden verzorgd door een team van
professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het
jaar heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de
TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterietheaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een
gratis proefles of inschrijving, kunt u terecht op de website
jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents
JeugdTheater Garage TDI.

LAMPIONNENSHOW
Wat een feest was het om weer ouders, opa’s en oma’s in
de school te mogen ontvangen om de lampionnen te
maken. En wat een prachtige resultaten! Het was weer
ouderwets gezellig om deze activiteit voor te bereiden.
Met dank ook aan alle hulp!
Helaas hebben we de activiteit bij Thoes in ’t Groen af
moeten zeggen in verband met de vele besmettingen.
Gezondheid van iedereen gaat dan toch echt voor.
Iedereen bedankt voor alle hulp!
REGELING
Wist u dat er vanuit de gemeente een regeling is voor
ouders die onder de minima vallen om in aanmerking te
komen voor een uitkering voor activiteiten op het gebied
van sport, cultuur en educatie?
KINDPAKKET
Midden-Drenthe kent een aantal regelingen die bestemd
zijn voor kinderen die opgroeien in minima-huishoudens.
Deze regelingen worden samen “Kindpakket” genoemd.
Het gaat daarbij om:
De uitkering voor activiteiten
De Sportbon
De Schoolkostenregeling
Gratis zwemles – Bartje leert zwemmen
Klik hierboven voor meer informatie over de verschillende
regelingen en de voorwaarden die daarvoor gelden.
SPORTBON
De Sportbon is een extra tegemoetkoming in de kosten
van het sporten van thuiswonende kinderen die gebruik
maken van de uitkering voor activiteiten. De Sportbon is
alleen bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot
en met het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt. De Sportbon
heeft een waarde van € 100,- per kind en wordt
rechtstreeks overgemaakt aan de sportclub van uw kind.

Ingezonden Ondernemersvereniging Westerbork
Helaas…..
Sinterklaas maakt zich flink zorgen om het aantal mensen
die momenteel ziek zijn. Met veel tegenzin is er besloten
om het Pietenpad in Westerbork aanstaande zaterdag niet
door te laten gaan. En omdat hij er zeker van wil zijn dat
jullie schoentjes gevuld kunnen worden en dat
pakjesavond door kan gaan.
Geniet van de cadeaus en de pepernoten!

OUD PAPIER
Hierbij de geplande data en ingeroosterde ouders
voor het ophalen van oud papier:
04-12-2021
Witteveen: Zinger & Oldekamp
Broekstreek: Lodewijks & Bussemaker
08-01-2022
Witteveen: van Spronsen & Knippels
Broekstreek: Matthijsse & van Haren
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