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Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

Week 27

Facultatieve oudergesprekken

12,13,14
juli

Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland

18 juli

Musical groep 8 19.30 uur Dorpshuis

19 juli

Groep 8 vrij

20 juli

Activiteiten afsluiting schooljaar

21 juli

Kinderen 12.00 uur vrij start zomervakantie

24 juli –
1 sept.

Zomervakantie

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Emilio van Spronsen
groep 1
Rosanne Huizing
groep 1

Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 18 juli staan de leerlingen van groep 8 op het
podium! Zij voeren om 19.30 uur hun musical “De trein”
op. Onder begeleiding van Anja en Lenie hebben zij de
laatste weken hard geoefend.
U bent van harte welkom om te komen kijken. De zaal is
vanaf 19.00 uur open.

Een nieuwe directeur
In onze vorige nieuwsbrief en op de ouderavond hebben
we de formatie voor volgend schooljaar met u gedeeld.
Wat we toen nog niet konden meedelen was de
benoeming van een nieuwe directeur. Daar heeft de GMR
op 28 juni instemming aan verleend.
Martijn Plas wordt de nieuwe directeur op de Wenteling.
Hij is op dit moment werkzaam in Almere. Hij zal zich
binnenkort nader aan u voorstellen.
Na een aantal jaren met schoolcoördinatoren te hebben
gewerkt heeft de stichting Kits Primair ervoor gekozen om
vanaf komend schooljaar weer met 1 directeur per twee à
drie scholen te gaan werken. Deze directeur is dan
verantwoordelijk voor het hele IKC, de opvang èn de
school. Tiny Veenbaas gaat aan het einde van dit
schooljaar met pensioen. Nicole de Groot gaat naar de
Lindelaar in Westerbork en ‘t Hieker Nust in Hijken. Zij
wordt daar meerschools intern begeleider.
Martijn wordt directeur van De Meenthe in Bovensmilde
en van de Wenteling.
Vertrek Giny Vegter
Na een periode van afwezigheid heeft Giny besloten niet
meer terug te keren in het onderwijs en dus afscheid te
nemen van de Wenteling.
Wij willen Giny heel hartelijk bedanken voor haar inzet,
heel veel jaren op de Tille in Witteveen en de laatste jaren
op De Wenteling. We kennen Giny als een betrokken
leerkracht die het welbevinden van de kinderen voorop
stelde. Ze zat vol creatieve ideeën en probeerde alles uit
de kinderen te halen en ze zo veel mogelijk mee te geven
aan kennis en vaardigheden. Door privé omstandigheden
is ze uitgevallen. Helaas is het haar niet gelukt de
werkzaamheden weer op te pakken, uiteindelijk heeft ze
daarom besloten te stoppen. Het gaat goed met Giny, ze
heeft haar draai wel weer gevonden. We wensen haar alle
goeds en hopen dat ze een mooie nieuwe fase tegemoet
gaat.
Aan de ouders,
Zoals jullie weten ben ik door een heftige gebeurtenis in
mijn leven een behoorlijke tijd uit de running geweest. Nu
is er voor mij het moment aangebroken om de balans op
te maken. Ik heb besloten om afscheid te nemen van het
onderwijs. Ik kijk evenwel met veel genoegen terug op de
periode dat ik op obs. De Tille werkzaam was. En ook de
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korte tijd dat ik op obs De Wenteling werkte heb ik als
plezierig ervaren.
Ik wens iedereen het beste en wie weet komen we elkaar
nog wel eens tegen.
Met vriendelijke groet,

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee
te nemen. Hier wordt voor gezorgd.
Naast de activiteiten op deze dag neemt Tiny Veenbaas
op deze ochtend ook afscheid van de kinderen.
Het thema deze dag is Sprookjes, kinderen mogen
verkleed op school komen.

Giny Vegter.
Lisanne en Melissa
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief staan
Lisanne en Melissa niet genoemd in de formatie voor het
nieuwe schooljaar. Zij zijn op dit moment met
zwangerschapsverlof en worden na hun verlof weer
ingezet op andere scholen binnen Kits Primair.
Op bezoek in de nieuwe groep
Woensdag 19 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 een
bezoekje brengen aan de groep waar ze volgend
schooljaar naar toe zullen gaan. Op deze manier willen
we de kinderen alvast een klein beetje laten wennen aan
de groep en kennis laten maken met de (nieuwe)
leerkracht en (nieuwe) klasgenootjes.
De kinderen van groep 8 zijn deze dag vrij!
Schoonmaken speelgoed groep 1/2
Binnenkort breekt de zomervakantie aan. Voor die tijd
willen wij graag het speelgoed in groep 1 en 2
schoonmaken. Op woensdagmorgen 19 juli nodigen wij
ouders uit om te komen helpen bij het schoonmaken.
Indien u niet kunt helpen op deze ochtend is het ook
mogelijk om een speelgoedbak mee naar huis te nemen
om daar schoon gemaakt te worden.
Indien u kunt en wilt helpen dit graag doorgeven aan
Jannette.

Digitale bijlagen
Uitnodiging afscheid Tiny Veenbaas
Prijsvraag IVN
Nieuwsbrief Bibliotheek

Oud papier
1 juli

Van Spronsen, Snoeijing, Pronk, Kats
Als je niet kunt, onderling ruilen en doorgeven
aan Jan Woering.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://stampertjesblog.wordpress.com
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

Afsluiting schooljaar
Het jaar zit er weer bijna op. We hebben bijna vakantie.
We sluiten af met allerhande leuke festiviteiten en gaan
daarna lekker uitrusten en genieten van het even niets
hoeven en niets doen.
Donderdag 20 juli organiseren we samen met de
oudervereniging een leuke dag met allerlei activiteiten.
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