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AGENDA
25-12-21
T/M
09-01-22
10-01-22
11-01-22
24-01-22
07-02-22
11-02-22
14-02-22
21-02-22

OUD PAPIER
Hierbij de geplande data en ingeroosterde ouders
voor het ophalen van oud papier:

Kerstvakantie

Start school
OR
Carla compensatiedag start afname IEP
toetsen t/m 10-02-22
Geesje compensatiedag
Margedag kinderen vrij
Margedag kinderen vrij
Voorjaarsvakantie 21-02 t/m 25-02-22

TERUGBLIK
Ook afgelopen maanden werden we weer geconfronteerd
met corona. We hadden te maken met wisselende
protocollen, beslisbomen, zelftesten, contact met de GGD
en ook kinderen die thuis moesten werken.
Als we terugkijken hebben we
ondanks deze ontwikkelingen ons
onderwijs gelukkig redelijk volgens
planning kunnen geven en konden
de meeste kinderen naar school
komen.
Ik wil langs deze weg mijn complimenten geven aan u,
ouders, voor het begrip en geduld, de kinderen die
ondanks alles met blije gezichtjes naar school komen en
zeker ook mijn team die ondanks alles er zijn voor de
kinderen en ze zien!

AANWEZIGHEID DIRECTIE
ma. 10-01-22
wo. 02-02-22
do. 13-01-22
ma. 07-02-22
ma.17-01-22
wo. 09-02-22
di. 18-01-22
vr. 11-02-22
ma.24-01-22
ma. 14-02-22
di. 25-01-22
wo. 16-02-22
ma. 31-01-22

08-01-2022
Witteveen: van Spronsen & Knippels
Broekstreek: Matthijsse & van Haren
05-02-2022
Witteveen: Dolfing & Hoogeveen
Broekstreek: Hazeleger & De Rijcke

TOCH NOG KERSTVIERING
Wat zijn we blij met het besluit dat we de kerstviering een
week eerder hadden gepland (i.v.m. besluit eerdere
sluiting scholen op 14-12-21)!
We kijken samen met de kinderen terug op een bijzonder
sfeervolle en gezellige middag. Wat zagen de kinderen er
prachtig uit en wat een lekkere, mooie hapjes hadden de
kinderen bij zich! Dank u wel!
Waar wij het voor doen….? Kijk maar naar die koppies….
Genieten!!

NIEUWE VLOEREN
Zoals u wellicht al heeft kunnen zien en ook dankzij de
hulp van ouders zijn bijna alle lokalen leeggeruimd in
verband met het leggen van nieuwe vloeren. In de
kerstvakantie worden er nieuwe vloeren gelegd in 6-7-8/34-5/1-2 en het kantoortje. In de voorjaarsvakantie worden
de vloeren in de centrale ruimte en groep 3 gelegd. Een
hele verbetering!!
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VEBOUWING BIJ DE KINDEROPVANG
Na overleg met het bestuur van het Broekhoes en de
facilitaire dienst van Kits Primair hebben we groen licht
gekregen om een slaapruimte in de ruimte van de
kinderopvang te laten maken. De wanden zijn inmiddels al
geplaatst, afgewerkt en geschilderd.
We zijn hier bijzonder blij mee, omdat we op deze manier
in de nabije toekomst opvang vanaf 0 jaar kunnen gaan
realiseren.

INGEZONDEN
KINDERKERSTFEEST
Beste kinderen, ouders/verzorgers en opa’s en oma’s,
Door corona kon helaas vorig jaar, het kinderkerstfeest in
de Stefanuskerk, niet doorgaan.
We hadden jullie nu heel graag verteld dat we dit jaar
weer samen konden komen op 24 december, maar helaas
moeten we jullie weer teleurstellen.
Wij als organisatie van het kinderkerstfeest hebben
besloten, dat we voor ieders veiligheid en gezondheid,
geen kinderkerstfeest organiseren zoals jullie dit normaal
gewend zijn. Wel hebben wij achter de schermen hard
gewerkt aan een alternatief. Op kerstavond, 24 december,
om 19.00 uur kunnen jullie gaan genieten van een
onlineversie van het kerstfeest. Kijken jullie ook mee?
Misschien zien jullie nog wel bekende gezichten!
De onlineversie van het kinderkerstfeest is te zien op
vrijdag 24 december, vanaf 19.00 uur op de website:
www.pgwesterbork.nu Op de beginsite kun je klikken op
‘kerkdienst gemist’.
Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en blijf gezond!
Warme groet namens de organisatie van het
kinderkerstfeest

MOOI RAPPORT INSPECTIE GGD
In november 2021 is de inspectie van de GGD langs
geweest. Het was een onaangekondigd jaarlijks
onderzoek. We hebben goed nieuws; we voldoen aan de
geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang (WKO).
Langs deze weg ook complimenten voor Lisanne, goed
gedaan hoor! Op de website kunt u het rapport vinden.
BEDANKT
Langs deze weg, namens alle
kinderen van Streek IKC de
Wenteling, willen wij Loon- En
Mechanisatiebedrijf Lodewijks
van harte bedanken. Zij
hebben een fiets en trekker
van de kleuters gerepareerd.
De kleuters hebben op deze
manier weer jarenlang plezier
van dit buitenspeelgoed.
Nogmaals heel erg bedankt!!

Wij wensen u en de
kinderen
een hele fijne
kerstvakantie
en alle goeds voor 2022!
Team Streek IKC de
Wenteling
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