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AGENDA
20-04
21-04
25-04 t/m 06-05
09-05
10-05
11-05
26-05 en 27-05
02-06
06-06
07-06
09-06
10-06
10-06
14-06
16-06
17-06
20-06 t/m 23-06
24-06
01-07
27-06 t/m 08-07
12-07
13-07
15-07
18-07 t/m 26-08
29-08

IEP- eindtoets groep 8
IEP- eindtoets groep 8
Meivakantie
Start Molenmuis groep 1/2
Peutermeespeelochtend
Schoolfotograaf
Hemelvaart / vrij
Natuurspeurders groep 6/7/8
Pinksteren / vrij
Workshop vloermozaiëk groep 1/2
Mobiel planetarium alle groepen
Sportdag Westerbork groep 5 t/m 8
Sportdag school groep 1 t/m 4
Peutermeespeelochtend
Schoolreis groep 1/2
Noord Nederlands Orkest groep 6/7/8
Rapporten mee
Margedag / leerlingen vrij
Schoolreis groep 6/7/8
Kindgesprekken
Musical groep 8
Wisseldag / groep 8 vrij
Laatste schooldag / leerligen 12 uur vrij
Zomervakantie
Start schooljaar 2022-2023

AANWEZIGHEID DIRECTIE
ma. 09-05
wo. 11-05
di. 17-05
wo. 18-05
ma. 23-05 (afwezig i.v.m. compensatie dag)
wo. 25-05
ma. 30-05
di. 31-05

BEZOEK INSPECTIE
Dinsdag 5 april hebben we een bezoek gehad van de
inspectie. Het was geen oordelend bezoek maar een
informatief bezoek. Uit het gesprek kwam onder andere
naar voren dat wij binnen onze kwaliteitszorg het één en
ander kunnen verbeteren. Uiteraard pakken wij dit samen
met onze IB-er Manon en het team op. Afgelopen
margedag hebben wij al een mooie verdere stap kunnen
nemen hierin.
JUF MONIQUE
Juf Monique heeft een andere baan in het onderwijs
gevonden, waarbij ze ook uitzicht heeft op een vaste
aanstelling. Heel begrijpelijk dat zij dit aanbod aanneemt.
Voor de kinderen en het team heel jammer. Wij gaan een
zeer betrokken en fijne collega missen. Wij wensen haar
heel veel succes in haar nieuwe baan. Op vrijdag 22 april
kunt u na schooltijd nog even persoonlijk gedag zeggen.
Bezetting na de meivakantie groep 1/2
In Parro heeft u kunnen lezen dat we na de meivakantie
de bezetting rond hebben op de maandag- en
vrijdagmiddag na. Er zijn helaas geen invallers te vinden
voor een middag. Wel ben ik nog aan het onderzoeken of
kinderen, mits u echt geen opvang kunt regelen, op
maandagmiddag opgevangen kunnen worden door juf
Lisanne. Dit betekent wel dat we per direct op zoek zijn
naar ouders die een pleinwacht willen lopen op
maandagmiddag van 12.00 uur-12.30 uur.
Juf Jackey kan alléén donderdag 12 mei niet, daar had ze
al een afspraak staan die niet meer afgezegd kan worden.
We proberen voor deze dag nog een invaller te vinden.
Juf Jannette is langzaam maar zeker weer haar
werkzaamheden aan het opbouwen. Heel fijn voor haar,
de kinderen en het team. Succes Jannette!
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Indeling groep 1/2 na meivakantie

Maandag

Jannette ochtend

09 t/m 13

Kinderopvang middag?

MEI
Dinsdag

Jackey

Woensdag

Jackey

Donderdag

Jackey / alleen 12-05 niet

Vrijdag

Jannette ochtend

NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG
Paaseieren zoeken
De paashaas had allemaal paaseieren verstopt voor de
peuters en de kinderen van de BSO.
Zoeken, zoeken, zoeken waar had de paashaas de eieren
verstopt? Het was een gezellige activiteit! Verder zijn we
bij de peuters bezig geweest met het moederdag cadeau,
het wordt heel mooi….wat het wordt blijft nog wel even
een verassing.

Middag geen invulling
Maandag

Jannette ochtend

16 t/m 21
MEI
Dinsdag

Jackey

Woensdag

Jackey

Donderdag

Jackey

Vrijdag

Jannette ochtend

OUD PAPIER
Witteveen 7 mei
Jansen en A. Eefting

VERVOER KINDEREN
Komende periode gaan, ook onze kinderen, op
schoolreisje en soms zijn er ook andere uitstapjes
geregeld. Als we ouders/verzorgers inschakelen om de
kinderen te vervoeren per auto/busje dan gelden
onderstaande regels:
Vervoer per auto

Broekstreek 7 mei
Hazeleger en Koster
Wanneer ouders gevraagd worden om onder schooltijd
basisschoolkinderen te vervoeren, dienen zij op de hoogte
te zijn van de regels die betrekking hebben op het
vervoeren van kinderen. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
voor vervoer met personenauto’s is toestemming nodig
van de IKC-directie;
er wordt met maximaal 2 auto’s achter elkaar gereden.
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Hoofdregel voor vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een
goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem
moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE
labels. Passend betekent dat het
kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de
lengte en het gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m
en volwassenen moeten gebruik maken van de
veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te
vervoeren dan dat er zitplaatsen in de auto aanwezig zijn.
Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de
auto heeft.
Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op een plaats
met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het
kinderbeveiligingssysteem kan door de airbag met kracht
naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is
bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een
airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet
uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo
ver mogelijk naar achter te zetten.
Algemene regel autogordels
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar
geen autogordels zitten, geen personen vervoerd mogen
worden. Enkele belangrijke punten op een rij:
Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee
kinderen/personen in één autogordel mag niet.
Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er
autogordels aanwezig zijn.
Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden bovenstaande
aanvullende regels.
Overige vuistregels:
De gordel moet strak over de schouder, borst en
bekken aansluiten (een driepuntsgordel mag niet als
heupgordel worden gebruikt). Het is verboden om het
diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te
leiden. Driepuntsgordels zijn hier niet voor gemaakt en
bieden dan onvoldoende veiligheid.
De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels, met
name aan de maximumsnelheden.
Bij overtreding van de verkeersregels is de chauffeur
verantwoordelijk.
Laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen
(houd hier rekening mee bij het parkeren) of anders zo

snel mogelijk na het uitstappen op een veilige plaats naast
de weg plaatsnemen.
De automobilist dient zijn geldig rijbewijs bij zich te
hebben en de auto dient APK goedgekeurd te zijn
De automobilist dient in het bezit te zijn van een
inzittende verzekering (aantal zitplaatsen in de auto).
Gedragsregels tijdens het vervoer:
Als ouders kinderen voor school vervoeren nemen zij een
stukje van onze verantwoordelijkheid over. Een
verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Daarom
adviseren wij onderstaande adviezen ter harte te nemen
zodat het vervoer veilig en plezierig zal verlopen.
Verdeling van de kinderen over de auto’s wordt door
het team geregeld.
Gebruik kindersloten op de achterportieren indien deze
aanwezig zijn.
Verwijder de sleutel uit het contact bij het (kortstondig)
verlaten van de auto.
Zet de auto zowel op de handrem als in de eerste
versnelling bij het (kortstondig) verlaten van de auto.
Spreek met de kinderen af dat ze rustig zijn in de auto
zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden.
Het is niet toegestaan tijdens het vervoeren van onze
kinderen, te roken, te drinken, te bellen of te chatten.
Er wordt zo min mogelijk in colonne gereden. Er worden
afspraken gemaakt over de te rijden routes.
Ook moet u, ouders/verzorgers, toestemming geven dat
uw kind vervoerd wordt. In de bijlage treft u een
toestemmingsformulier waarin u kunt aangeven wel of niet
toestemming te geven voor het vervoer van uw kind(eren).
Wij zien deze formulieren graag terug nu de meivakantie.
Mocht u liever een papieren versie willen geef dit dan
even aan bij de leerkracht van uw kind.
Voor nu wensen wij u samen met uw kind(eren) een hele
fijne meivakantie!
Tot maandag 9 mei!
Team IKC de Wenteling
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