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Hoofdluis controle
Dinsdag was er weer de hoofluiscontrole en we zijn weer
hoofdluis vrij!

Basisonderwijs
Agenda
Datum
3,10,17,24
mei

Activiteit
Rijdende popschool gr 6,7,8
Uitreiking techniekdozen 13.15 uur gr 6,7,8

4 mei

Jurybezoek Landelijke
dorpsvernieuwingsprijs 2017 14.00 uur

5 mei

Bevrijdingsdag alle kinderen vrij

11 mei

Workshop Lipdub groep 3,4,5

17 mei

DCA Buitenplaats Eelde gr 5,6

18 mei

Afsluiting Drentse Kinderjury groep 7/8

23 mei

Schoolreis groep 1,2

1 juni

Schoolreis groep 3,4,5

9 juni

Sportdag 5 t/m 8 Westerbork
Sportochtend groep 1 t/m 4

13 juni

Zakelijke ouderavond

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

12,13,14
juli
18 juli

Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland
Musical groep 8

Nieuwe leerling
Van harte welkom en veel succes en plezier op de
Wenteling:
Hessel Knippels
groep 1

Duurzaam Balinge
Donderdagmiddag 4 mei wordt door wethouder van der
Bent techniekdozen aan groep 6,7,8 aangeboden.
Het budget voor deze materialen is beschikbaar gesteld
door Energie Coöperatie de Broekstreek. Energie
Coöperatie de Broekstreek heeft als doel de Broekstreek
(maar ook daarbuiten) duurzamer te maken. Dit doet ze
o.a. door kennisoverdracht en duurzame investeringen.
Met de techniekdozen leren kinderen hoe je energie kunt
verkrijgen zonder fossiele brandstoffen. Ze maken kennis
met energie afkomstig van de zon, wind en water.
In de techniekdozen zitten voertuigen die werken op
wind- en zonne energie. Uiteraard zijn wij erg blij met
deze techniekdozen!

Landelijke dorpsvernieuwingsprijs 2017 Witteveen
Witteveen is verkozen tot finalist voor de
Dorpsvernieuwingsprijs 2017.
Donderdag 4 mei om 14.00 uur komt de jury van de
Landelijke dorpsvernieuwingsprijs 2017 bij ons op het
schoolplein. De jury wordt hier door alle kinderen
ontvangen en krijgt van twee leerlingen uit Witteveen iets
overhandigt. Daarna vertrekt de jury voor het vervolg van
hun bezoek naar Witteveen. We willen graag onze
medewerking hieraan verlenen en vragen alle kinderen
om 14.00 uur op het plein te blijven. Via de brief die deze
week is meegeven zijn jullie hierover geïnformeerd.
Koningsspelen 2017
Het was vrijdag 21 april een super geslaagde dag. Na het
Koningsonbijt Koningspelen en ‘s middags sporten!
Iedereen nogmaals bedankt voor de inzet.
Nog even nagenieten bij de foto’s in onderstaande link.
https://www.myalbum.com/album/hS25s4XwvWYW
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Vervanging Melissa
Melissa is vervroegd met verlof. Op advies van de
verloskundige moet zij stoppen met werken en het rustig
aan doen.
Met ingang van donderdag 4 mei a.s. komt Gabriëlla
Liberg tot de zomervakantie Melissa op de donderdag en
vrijdag vervangen.
Gezien het feit dat het moeilijk is om invallers te vinden
zijn wij heel blij dat we het op deze manier hebben kunnen
invullen.
In gesprek met school
Enkele weken geleden hebben Tiny en Nicole een
gesprek gehad met een aantal ouders over het reilen en
zeilen in school. Uit het gesprek bleek dat het niet altijd
duidelijk is met wie in gesprek te gaan.
Wij stellen het op prijs dat jullie als ouders bij ons komen,
als er vragen of onduidelijkheden zijn. Wij staan open voor
verbeterpunten en weten dat het altijd beter kan.
Als je met iedereen in gesprek bent geweest en je komt er
niet uit dan bestaat de mogelijkheid om contact op te
nemen met de vertrouwenspersoon.
Onderstaand stukje is een weergave vanuit de schoolgids
bij wat te doen als u een klacht of vraag heeft over de
school.
Als u een klacht/vraag heeft over de school wordt u
geadviseerd om de hiernavolgende stappen te doorlopen.
Stap 1: Groepsleerkracht
Als u klachten/vragen heeft over de gang van zaken in de
groep, kunt u dit het beste melden en bespreken met de
betrokken groepsleerkracht.
Stap 2: Coördinator locatie of bouw
Als praten met de groepsleerkracht naar uw mening geen
oplossing geeft of wanneer u een klacht/vraag heeft over
de algemene gang van zaken op school, dan kunt u de
coördinator locatie of bouw benaderen voor overleg. In
veruit de meeste gevallen zal in onderling overleg tussen
u en de coördinator locatie of bouw de klacht/vraag
kunnen worden afgehandeld. De meerschools directeur
wordt te allen tijde geïnformeerd.
Stap 3: Meerschools directeur (tevens contactpersoon)
In veruit de meeste gevallen zal in onderling overleg
tussen u en de coördinator locatie of bouw de klacht/vraag
worden afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn, is de
meerschools directeur bereid uw klacht/vraag af te
handelen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling
van de klacht/vraag, dan kan de meerschools directeur als
contactpersoon u doorverwijzen naar het schoolbestuur.
Stap 4 t/m 6 zijn de stappen naar de algemeen directeur
en de vertrouwenspersoon.
In de schoolgids bij Kits Primair hoofdstuk 4.5
Klachtenregeling leest u de stappen 1 t/m 6.
http://dewenteling.net/wpcontent/uploads/sites/8/2016/09/Schoolgids-2016-2017DW-incl-schoolgedeelte.pdf

Vragenlijst Schoolfruit
Op het verzoek om de vragenlijst over schoolfruit in te
leveren hebben al veel ouders gereageerd. Momenteel
zijn we deze reacties aan het inventariseren. Op de
zakelijke ouderavond van 13 juni aanstaande willen we de
uitkomst en bevindingen graag met u delen.
Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld dan kan dit
natuurlijk nog.
Belangstellingsregistratie kinderopvang IKC de
Wenteling
Op dit moment bieden we op IKC De Wenteling alleen
peuteropvang aan, in Witteveen. Zo nu en dan komen er
verzoeken van ouders binnen voor andere vormen van
kinderopvang. Daarom willen we graag onderzoek doen
naar de behoefte, aan verschillende vormen van
kinderopvang.
Op basis van de belangstellingsregistratie kunnen wij
bekijken of we nieuwe vormen van kinderopvang kunnen
starten en waar we dat zouden kunnen doen.
De belangstellingsregistratie ontvangt u als bijlage bij de
nieuwsbrief. Zie ook de link onder het kopje digitale
bijlage.
Schoolreis groep 1,2 en groep 3,4,5
Binnenkort gaan groep 1,2 en groep 3,4,5 op schoolreis.
Om de kosten te drukken gaan we samen met de Meester
Sieberingschool uit Nieuw-Balinge deze dagen
organiseren. We rijden gezamenlijk in de bus naar de
bestemming en gaan dan met de eigen groep de dag
beleven.
Digitale bijlage
Belangstellingsregistratie kinderopvang IKC de Wenteling
belangstellingsregistratie-kinderopvang-ikc-de-wenteling

Oud papier
6 mei

Zinger, Oldenkamp, Joling, Woering
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
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