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AGENDA
21-02 t/m 25-02
28-02
07-03 t/m 18-03
21-03
08-04
11-04
14-04
15-04
18-04
19-04
20-04
21-04
22-04
25-04 t/m 06-05

Voorjaarsvakantie
Start Rots en Water (afhankelijk
maatregelen Corona)
Oudergesprekken
Carla compensatiedag
Margedag / kinderen vrij
Geesje compensatiedag
Paaseieren zoeken
Goede Vrijdag / kinderen vrij
Tweede paasdag / kinderen vrij
Geesje compensatiedag
IEP- eindtoets
IEP- eindtoets
Koningsdag
Meivakantie

AANWEZIGHEID DIRECTIE
ma. 28-02
di. 22-03
wo. 02-03
do. 24-03
ma. 07-03
di. 29-03
di. 08-03
do. 31-03
di. 15-03
ma. 04-04
do. 17-03
do. 07-0

di. 12-04
do. 14-04
wo. 20-04
do. 21-04 middag

CORONA
We kijken terug op een periode waarbij we te maken
hadden met veel onrust door corona.
Dit heeft voor veel onzekerheid gezorgd, maar ook heeft
het veel van iedereen gevraagd.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle
begrip, geduld en flexibiliteit. In de persconferentie van
dinsdag 15 februari kregen we het positieve bericht dat we
ook in het onderwijs met minder maatregelen te maken
krijgen. Dat geeft de burger weer moed!
Het mooiere weer kondigt zich weer aan, de
voorjaarsbloemetjes steken hun kopjes weer boven de
grond, de vogels laten ons ook horen dat het voorjaar in
de lucht hangt…kortom we kijken met ons allen uit naar
mooi weer en positieve geluiden!!

Nieuws uit de kinderopvang
Zoals u ook al heeft kunnen
lezen is het slaapkamertje
klaar. Wat zijn we blij met de
slaapkamer! In de slaapkamer
kunnen 4 bedjes geplaatst
worden, dus er is veel ruimte
om kinderen te laten slapen.
Aan de andere kant van de
wand is nu een mooie
kastenwand gemaakt waar al
het speelgoed opgeborgen
kan worden.
De verduistering is besteld en
nu hopen we natuurlijk op
belangstelling van jonge ouders.
Mocht u in uw omgeving nog ouders kennen die eventueel
belangstelling hebben… ze zijn van harte welkom voor
een rondleiding.
Sinds vorige week hebben wij
een stagiaire, Yesenia van
Halen, bij de kinderopvang.
Zij is in de afrondende fase
van haar opleiding tot
pedagogisch medewerker. Wij
wensen haar een fijne
stagetijd toe!
Bij de peuters is het thema
“Dit ben ik” afgerond met een
mooie fotoshoot van de
kinderen in verkleedkleren.
Tijdens het thema “Dit ben ik”
hebben de kinderen een spiegel geknutseld en een eigen
portret gemaakt, wat een creativiteit!!
Na de voorjaarsvakantie beginnen de peuters met het
thema Eet smakelijk.
Binnen het thema Eet smakelijk leren de kinderen
verschillend smaken ontdekken en leren ze verschillende
soorten fruit en groenten kennen.
KERSTACTIE
Dit jaar was er een nieuwe kerstactie bedacht door de
ouderraad, namelijk de verkoop van speculaas,
chocolade e.d.
Een geslaagde actie waarvoor dank aan alle ouders,
kinderen en leerkrachten.
De opbrengst van maar liefst € 902,10. is zeker geslaagd
te noemen.
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De ouderraad is dan ook zeker tevreden hiermee.
Het is de bedoeling om volgend jaar deze actie weer te
gaan organiseren.
Vriendelijke groeten namens de ouderraad.
Vacature schoonmaakmedewerker | 11 uur per week
Kits Primair is voor het schoonmaken van Integrale
KindCentra op zoek naar een nieuwe
schoonmaakmedewerker. Iemand die het leuk vindt om
de ruimtes in de IKC’s weer netjes en fris te maken. Word
jij onze nieuwe collega of ken je iemand die mogelijk
interesse heeft in de baan? We horen het graag! Meer
informatie over de vacature vind je op de website van Kits
Primair: https://kitsprimair.nl/vacature-schoonmakers/ Bij
belangstelling kun je contact opnemen met Diana Eleveld,
facilitair coördinator bij Kits Primair: 0593 535 100.

Vooraankondiging gezamenlijke sportdag
Beste ouders,
Op vrijdag 10 juni 2022 mei vindt er in Westerbork de
jaarlijkse gezamenlijke sportdag plaats voor groep 5 t/m 8.
Deze sportdag wordt georganiseerd door Lifestyle Kits
Primair. We vragen u deze datum te noteren in uw
agenda. We kunnen uw hulp namelijk heel goed
gebruiken. In maart / april zullen we u in een mail
benaderen om ons te helpen tijdens deze sportdag. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.
Albert Boers en Frank Klein
Lifestyle Kits Primair
IEP toetsen en margedagen
Zoals u misschien van uw kind(eren) heeft gehoord zijn de
afgelopen weken de IEP toetsen afgenomen. Hieronder
kunt u informatie lezen over IEP:
“Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaalemotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen
maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd,
hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening
mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat
het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind
nu staat en aan te geven hoe het zich verder
kan ontwikkelen om te worden wie het is

ontwikkelingen van uw kind(eren) en de kinderen zelf
uiteraard ook. In het rapport/portfolio kunt u de
ontwikkelingen van uw kind (eren) inzien, maar ook de
kinderen kunnen zien waar ze zich in hebben ontwikkeld
en vooral waar ze goed in zijn.
Tijdens de margedagen hebben we ons als team ook
gericht op ons taalbeleid en burgerschapskunde. Ook wij
ontwikkelen ons op specifieke onderwijsonderwerpen en
dit komt uiteindelijk ten goede aan onze kinderen.
OUD PAPIER
Witteveen
Datum
5-mrt-22
Jansen
2-apr-22
Kerssies
7-Mei-22
Heijting
4-jun-22

Broekstreek
Datum
5-mrt-22
2-apr-22
7-Mei-22
4-jun-22

Daling
Wielink
Hazeleger
De Rijcke

Wiechers
Alberts
Koster

Wij wensen iedereen een hele fijne

Door betekenisvol toetsen brengt het IEP
leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van
het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee een
leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de
volgende ontwikkelingsstap en we
het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen
ontwikkeling vergroten.”
Naast de methodische toetsen, observaties, Bosos
(kleutervolgsysteem) worden de IEP toetsen in januari en
juni afgenomen. Hierdoor krijgen de leerkrachten een zo
compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van de
kinderen. Tijdens de margedagen worden de
ontwikkelingen van de groep en de kinderen met de Intern
Begeleider besproken. Uiteraard wordt u betrokken bij de
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Eefting
Peeks

Hierbij de geplande
data en
ingeroosterde
ouders voor het
ophalen van oud
papier: Let op het
schema is
gewijzigd!
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voorjaarsvakantie!
Tot maandag 28 februari!
Team Streek IKC de Wenteling

