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AGENDA
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

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
wo. 08-06
do. 09-06 middag
di. 14-06
do. 16-06
ma. 20-06
wo. 22-06
di. 28-06
do. 30-06 middag
ma. 04-07
wo. 06-07
di. 12-07
do. 14-07

JUF GEESJE EN RENÉ
Wat een prachtige dag was het voor juf Geesje en (nu)
haar man René. De kinderen van groep 3-4-5 zijn bij de
trouwplechtigheid geweest en konden naderhand
genieten van een heerlijke feestelijk taartje. Wanneer
maak je nou mee dat je juf gaat trouwen? De kinderen
vonden het ook echt een hele speciale middag. Tijdens
het klaar gaan staan met de boog hoorden we een kind
zeggen “ik vind dit best spannend hoor!” Tijdens de
ceremonie en het ja woord maakte één van de kinderen
zich zorgen of juf Geesje wel echt ja zou zeggen…..
Gelukkig ze zei ja!
We wensen Geesje en
René hele mooie
herinneringen aan deze
mooie dag en natuurlijk
wensen we ze veel geluk
en gezondheid!

PEUTERMEESPEELOCHTEND
Op dinsdag 14 juni is het weer zover, ons IKC staat open
om peuters te mogen verwelkomen. Is uw peuter 2 of 3
jaar of kent u iemand met een peuter van deze leeftijd?
Wees dan van harte welkom om bij juf Jannette/Jackey in
de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruiteten. De
peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit en
drinken meegeven in een rugzak.
U kunt zich aanmelden via: jannette.roest@kitsprimair.nl
of jackey.kappelhof@kitsprimair.nl
Graag tot ziens!
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IEP LEERLINGVOLGSYSTEEM
De afgelopen week zijn we in groep 3 t/m 8 weer druk
bezig geweest met de IEP-toetsen.
IEP is ons leerlingvolgsysteem. De letters IEP staan voor
Inzicht Eigen Profiel. Twee keer per jaar, in januari en juni,
maken de kinderen toetsen om te kijken hoe ze zich
ontwikkelen en of ze alle doelen van de lesstof van het
afgelopen half jaar beheersen. De toetsen maken ze op
de computer en zijn gericht op de aangeboden lesstof van
het half jaar hiervoor.
Met deze toetsen kunnen we de ontwikkeling van de
leerling goed volgen.
Als blijkt dat een toets nog te moeilijk is voor een leerling
dan pakken we de toets van het half jaar daarvoor er bij
(terugtoetsen)om goed te kijken welke onderdelen de
leerling wel beheerst en waar de leerling op vastloopt.
Als blijkt dat de leerling de toets te makkelijk vindt, dan
kan het zijn dat we ervoor kiezen om de volgende toets te
laten maken (doortoetsen) om te kijken welke doelen de
leerling al beheerst en daarop in te kunnen springen met
de lesstof in de klas als dat nodig is.
IEP bestaat uit drie onderdelen; Hoofd, hart en handen
Het ‘hoofd’onderdeel bestaat uit de toetsen zoals
hierboven beschreven.
Het ‘hart’en ‘handen’ onderdeel bestaat uit vragenlijsten
ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling.
De kinderen vullen deze zelf in en daardoor krijgen de
leerkrachten een goed beeld van hoe het kind zichzelf
ziet. De uitslag van deze lijsten worden aangegeven in
een ‘spindiagram’. Het gaat om het beeld wat kinderen
van zichzelf hebben. Als dat erg afwijkt van het beeld van
de leerkracht, bespreekt de leerkracht dit met het kind.

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR
Zodra de formatie helemaal duidelijk is voor het volgende
schooljaar en dit besproken is met het team en de MR
informeren wij u over de bezetting schooljaar 2022-2023.
UPDATE
Juf Jannette bouwt langzaam maar zeker weer op. Zij is
op ma. wo.- en vr. ochtend op school aanwezig. De
kinderen en het team zijn erg blij dat het weer de goede
kant op gaat!
KINDEROPVANG

Thema Hatsjoe
Bij de peuters zijn we bezig met thema Hatsjoe. Puk is
verkouden en wordt ziek tijdens dit thema. Maar dat is nog
niet alles; Puk valt op zijn knie en dat wordt pleisters
plakken! Arme Puk…! Tijdens dit thema leren de kinderen
alles over ziek zijn en het ziekenhuis.
De apotheek de Wenteling is aanwezig in het lokaal van
de kinderopvang en er is ook een bedje voor de zieke
kinderen en poppen.
Als je ziek bent is het goed om gezond te eten, daarom
zijn de peuters druk bezig met het maken van een
fruitmandje.
Ook wordt Puk goed verzorgd door de kinderen, hij krijgt
een kaartje, ze lezen hem voor, ze brengen Puk fruit en
een cadeautje en hij wordt lekker in gestopt.
Juf Lisanne

Al deze aspecten van IEP worden weergegeven op de
Talentkaart. Deze gaat twee keer per jaar in het portfolio
mee naar huis.
Vriendelijke groet, Manon Ensing IB-er.

De Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD Balinge
Tel:
0593-552441
E-mail: info.dewenteling@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/dewenteling

De Wenteling is onderdeel van:

VACATURE
Zoals u wellicht heeft vernomen via (social) media zijn wij
op zoek naar een pedagogisch medewerker in verband
met het verlof van Lisanne. Helaas hebben we nog geen
reacties mogen ontvangen. Langs deze weg de vraag of
als u iemand kent met de juiste diploma’s hem/haar te
attenderen op deze leuke functie. Zie ook hieronder.
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