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

Rondleidingen
Margedag / kinderen vrij
Geesje compensatiedag
Paaseieren zoeken
Goede Vrijdag / kinderen vrij
Tweede paasdag / kinderen vrij
Geesje compensatiedag
IEP- eindtoets
IEP- eindtoets
Koningsdag
Meivakantie

We hebben de afgelopen weken flink wat belangstelling
gehad van toekomstige ouders voor de kinderopvang en
school. Een aantal maanden gelden stonden er
onverwacht ouders op de stoep en ik was afwezig en zo
ontstond er een mooi initiatief. Juf Carla heeft toen twee
leerlingen de rondleiding laten doen. Dat deden de
leerlingen zo fantastisch dat we dit in vervolg zo blijven
doen. Ik heb een gesprekje met belangstellende ouders,
daarna gaan twee leerlingen samen met de ouders langs
alle groepen, kinderopvang en school en vertellen over
ons IKC. Wat doen ze dat goed zeg! Complimenten! Onze
leerlingen zijn per slot de ambassadeurs van de
Wenteling!

AANWEZIGHEID
DIRECTIE
Donderdag 31-03
Maandag 04-04
Donderdag 07-04
Dinsdag 12-04
Donderdag 14-04
Woensdag 20-04
Donderdagmiddag 21-04

Inspectie
Ons bestuur heeft een inspectiebezoek gehad en is in
gesprek geweest met onze directeur Herman Gebben.
Naar aanleiding van dit gesprek worden er drie scholen
bezocht binnen onze stichting, waaronder ook de
Wenteling. Dit bezoek is gepland op dinsdag 5 april.

Nieuws vanuit Streek IKC de Wenteling
Wat ontzettend fijn dat we u, ouders/verzorgers, weer in
de school kunnen ontmoeten. Met de nieuwe kleuters kunt
u de eerste twee weken mee naar binnen lopen. In
overleg met de leerkracht kan dit afwijken (als 1 week
voldoende is, is het ook goed en als iets meer dan twee
weken nodig lijkt dan is dit ook prima, dit is afhankelijk van
uw kind).
De oudergesprekken, luizenpluis en de afsluiting van de
projecten konden ook weer in de school plaatsvinden.
Echt genieten voor iedereen! We vinden het heel
belangrijk dat u betrokken bent bij het onderwijs van uw
kind en dat gaat op deze manier een stuk makkelijker.
Langs deze weg wil ik dan ook alle ouders/verzorgers van
harte bedanken voor alle extra inzet voor school.
Samen maken wij de school!

Vluchtelingen Oekraïne
U bent ongetwijfeld op de hoogte van de vreselijke oorlog
in Oekraïne. Er komen dagelijks veel vluchtelingen aan in
Nederland. De aantallen kinderen die worden aangemeld
zijn op dit moment nog klein binnen onze stichting. Zij
worden in eerste instantie lokaal, op de scholen,
opgevangen. Ons bestuur is in gesprek met de gemeente
over wat er gaat gebeuren bij opvang van grotere
groepen vluchtelingen. Dan lijkt het beter de groepen
kinderen apart op te vangen. Voorwaarde is wel dat er
mensen zijn die deze groepen kunnen opvangen, zoals
bijvoorbeeld NT-2 docenten (Nederlands als Tweede
Taal). Niemand weet hoeveel vluchtelingen (en dus ook
kinderen) er uiteindelijk in Midden-Drenthe zullen komen.
Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid.
Op de Wenteling is één leerling aangemeld. U heeft
ondertussen in de Broeker ook kunnen lezen over Sasha
en haar moeder…. Een aangrijpend verhaal.
Wij gaan er met elkaar voor zorgen dat Sasha zich
welkom voelt. De reactie van onze leerlingen op de komst
van de nieuwe leerling was hartverwarmend…..u mag
gerust weten dat dit veel met ons, de kinderen en het
team, doet!
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De kinderen van groep 6/7/8 hadden mooie vlaggetjes
gemaakt in de kleuren van de Oekraïense vlag met
“welcome Sasha” erop.
Wat fijn dat we iets kunnen betekenen voor deze mensen!

Hoera Sam is 4 jaar geworden en is begonnen in groep 1.
Wat een grote meid alweer!
De kinderen van de BSO hebben van het heerlijke weer
genoten. Samen wandelen over de heide en genieten van
de mooie natuur. Laat de zon maar schijnen🌞🌞!
Tot slot hebben we heel mooi nieuws: juf Lisanne is in
blijde verwachting van haar eerste kindje. Zij verwacht
haar kindje begin oktober.
Van harte gefeliciteerd Lisanne !

Nieuws van de OR
Donderdag 14 april gaan de kinderen van de onder- en
bovenbouw weer paaseieren zoeken.
De kinderen van de bovenbouw zullen ze verstoppen🙂.
Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor
het Koningsontbijt- en spelen.
Leuk dat we als oudervereniging weer actief kunnen
ondersteunen bij activiteiten! Groeten van de
oudervereniging.

OUD PAPIER

Hierbij de geplande data en ingeroosterde ouders
voor het ophalen van oud papier: Let op het
schema is gewijzigd!
Witteveen 5 maart : Jansen en Eefting
Broekstreek 5 maart: Daling en Wiechers
Witteveen 2 april : Kerssies en Peeks
Broekstreek 2 april : Wielink en Alberts

Nieuws kinderopvang
Bij de peuters zijn we begonnen met het thema
Eet Smakelijk. Tijdens het thema eet smakelijk leren de
peuters over verschillende smaken en eten en knutselen
we verschillende soorten fruit. We hebben met de peuters
een spiesjes gemaakt van kaas, fruit en komkommer en
“appels geplukt” (van karton) en van een
chocoladefondue genoten. Wat een smullerij!

Witteveen 7 mei : Heijting
Broekstreek 7 mei : Hazeleger en Koster
Broekstreek 4 juni : de Rijcke
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