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Agenda
Datum

Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar (wit).
Activiteit

3 juni

Sportdag Westerbork groep 5 t/m 8

9 juni

Schoolfotograaf

16 juni

Schoolreis groep 3,4,5

21 juni

Zakelijke ouderavond 20.00 uur

22 juni
Week
25,26
29 juni
t/m 1 juli

Schoolreis groep 1,2
Rapport mee
Facultatieve contactgesprekken
Vooraankondiging Tevredenheidspeilingen
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar
de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening en die
van de kinderen voor ons van belang.

Schoolkamp groep 6,7,8

12 juli

Afscheidsavond groep 8

13 juli

Groep 8 vrij!

15 juli

12.00 uur vrij

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Ties Jansen
groep 1

Om u en de kinderen in de gelegenheid te stellen ons te
informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en
plezierig vindt aan onze school, èn op welke punten
verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij
besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen.
De kinderen hebben op school een vragenlijst ingevuld
waarin zij anoniem hun mening kunnen geven over de
kwaliteit van de school.

De schoolfotograaf komt!
Op 9 juni komt de schoolfotograaf! U ontvangt een paar
weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord
met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw
kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om
hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en
wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt
kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een
voordeelset van de individuele foto de klassenfoto gratis!
Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas,
verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met
naam en dergelijke bestellen.

De ouders sturen we in de maand juni een mail met een
inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst.
Ook deze vragenlijst wordt anoniem ingevuld.
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk
dat zoveel mogelijk ouders meedoen.
Eind juni verzamelen we de gegevens van de ouders en
kinderen en nemen de uitkomsten mee als input voor
verbeteringen van de kwaliteit van ons onderwijs.
We hopen dat veel ouders de vragenlijst invullen die we u
in de maand juni via de mail toesturen.
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Facultatieve oudergesprekken juni
Drie keer per jaar hebben we contactgesprekken van tien
minuten om ouders/verzorgers te informeren over de
vorderingen van hun kind.
In week 25 en 26 vinden de oudergesprekken plaats. Bij
deze contactgesprekken kunnen ouders/verzorgers
aangeven of zij behoefte hebben aan een gesprek, of de
ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging
van de
leerkracht.
Afscheid Alma Weerman
We nemen eind van dit schooljaar afscheid van Alma
Weerman. Haar werkzaamheden stoppen. Omdat we als
Stichting jaarlijks krimpen met ons leerlingenaantal
hebben we te maken met ontslag. Directie, leerkrachten,
stafmedewerkers hebben al te maken gehad met
ontslagrondes.
Afgelopen schooljaar is er, met
instemming van de GMR, gekozen voor de
onderwijsassistenten. Alma zit om die reden al 2 jaar in
een traject om te komen tot ander werk. Wat natuurlijk niet
wegneemt dat dit voor hen veel impact heeft.
Zakelijke ouderavond
Dinsdag 21 juni organiseert de oudervereniging de
zakelijke ouderavond. De avond begint om 20.00 uur. U
bent vanaf 19.45 uur van harte welkom.
De zakelijke ouderavond heeft als doel; inzicht te geven in
wat de oudervereniging het afgelopen jaar gedaan heeft
en verwachtingen voor het nieuwe jaar uit te spreken.
Na de pauze zal er vanuit het onderwijsteam een
toelichting worden gegeven op het afgelopen schooljaar
en het nieuwe schooljaar.
We sluiten de avond ludiek af met de digitale “ Wenteling
Quiz voor ouders!”, onder het genot van een hapje en
een drankje.
We zien u heel graag op 21 juni, de koffie zal klaar
staan!
Vakantierooster 2016-2017
Vakanties:
Herfstvakantie
17 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec 2016
Voorjaarsvakantie
20 feb 2017
Paasvakantie
14 april 2017
Meivakantie
24 april 2017
Hemelvaartvakantie
25 mei 2017
Pinkstervakantie
5 juni 2017
Zomervakantie
24 juli 2017
Vrije dagen:
e
Goede Vrijdag/2 Paasdag
Bevrijdingsdag

21 okt 2016
6 jan 2017
24 feb 2017
17 april 2017
28 april 2017
26 mei 2017
7 juni 2017
1 sept 2017

IPC
Alle groepen zijn met inspirerende thema’s aan het werk.
De Stampertjes werken over het thema “Vriendjes”. Ze
spelen een spel over emoties, maken een tekening voor
een vriendje en zingen liedjes over vriendjes.
De Weerwolven werken over het thema “Schatten”.
Geschiedenis, archeologie en bodemschatten komen aan
bod. Zo gaan de kinderen op zoek naar botjes, door zand
te zeven.
De Tomanies werken over het thema “Mythen en sagen”.
De kinderen hebben in groepjes een muurkrant gemaakt
over gebruiken en gewoonten bij de oude Grieken,
Romeinen, Japan, China en de Egyptenaren.

Oud papier
4 juni
2 juli
Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl/
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com/
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com/
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

14 april en 17 april 2017
5 mei 2017

Overige vrije middagen:
Kerst
23-12-2016 (’s middags vrij)
Voorjaar
17-02-2017: (’s middags vrij)
Zomer
21-07-2017: (’s middags vrij)
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