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Basisonderwijs
Agenda
Datum

Activiteit

14 juni

Knikkertoernooi groep 3 t/m 8 12.00 uur

15 juni

Nieuwe Kolk gr 7,8

28 juni

Rapport 2 mee

Week 27

Facultatieve oudergesprekken

12,13,14
juli

Schoolkamp groep 6,7,8 Ameland

18 juli

Musical groep 8

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:
Tessa Smit
groep 1

Boeken bibliotheek
Komende vrijdag worden de boeken van de bibliotheek
ingenomen. De kinderen krijgen geen boek mee naar
huis. Medewerkers van de bibliotheek komen de collectie
saneren. Zodra dit klaar is kan er weer uitgeleend worden.
Heeft u nog boeken uit de schoolbibliotheek thuis dan
deze graag meegeven naar school.
Schoolvoetbal
https://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/regio/49
7592/zaalteam-wenteling-behaalt-tweede-plek-in-districtnoord-knvb.html

Facultatieve oudergesprekken juni
Drie keer per jaar hebben we contactgesprekken van tien
minuten om ouders/verzorgers te informeren over de
vorderingen van hun kind(eren).
In week 27 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.
Zakelijke ouderavond
Dinsdagavond was de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Na
het welkomstwoord van de voorzitter van de OR Sander
Kats hebben de OR, de MR en school, ouders
geïnformeerd over allerhande zaken van het afgelopen
schooljaar. Punten die aan de orde zijn gekomen waren
o.a.
 Terugblik OR over activiteiten die zij
georganiseerd hebben, zoals Sinterklaas en
Kerst. Afscheid uittredende OR leden en welkom
nieuwe OR leden.
 Financieel overzicht vanuit de Steunstichting over
inzet van de gelden. Ouders kregen een inkijkje
in de begroting van het afgelopen en komend
schooljaar.
 Terugblik vanuit de MR. Afscheid uittredend MR
lid en welkom nieuwe MR lid.
 Terugblik vanuit school. Enkele punten die door
school werden aangehaald leidde tot vragen
vanuit de ouders. Dit waren de
belangstellingsregistratie Kinderopvang en de
meerdaagse schoolreis.
De ouders zijn tijdens de zakelijke ouderavond
geïnformeerd over afspraken die tijdens de fusie zijn
gemaakt over de school en kinderopvang. De
belangstellingsregistratie maakte dat ouders vragen
hadden over de locatie van de kinderopvang. Uit de
belangstellingsregistratie is nu gebleken dat er
onvoldoende aanmeldingen zijn om hier nu mee verder te
gaan.
Over de meerdaagse schoolreis werden ook vragen
gesteld. De signalen die wij hebben ontvangen zullen
opgepakt worden. De signalen hebben met name
betrekking op een afscheid voor specifiek groep 8. Dit zal
met de nieuwe directie worden besproken.
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In deze nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over de
wijziging van de meerdaagse schoolreis.
Daarnaast zijn de ouders geïnformeerd over de formatie
voor het schooljaar 2017/2018.
Directeur
Na de GMR van 28 juni wordt er
gecommuniceerd over de
directie
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De avond werd afgesloten door de proeverij van Bianca
Voortman. Vanuit het project Schoolfruit waaraan school
dit jaar heeft deelgenomen ontstond het idee om ouders
mee te nemen in dit thema. Op de vraag om de vragenlijst
over inzet Schoolfruit in te vullen is goed gehoor gegeven.
We hebben hier positieve reacties op ontvangen. In het
kort komt het erop neer dat het merendeel van de ouders
kiest voor 5 dagen Schoolfruit middels een
schoolfruitabonnement. School gaat hiermee aan de slag
om hier een vervolg aan te geven.
Bianca heeft de ouders verantwoorde snacks laten
proeven zoals chocoladebolletje en bounties. We waren
aangenaam verrast over de smaak en wat er in de hapjes
zat!

Meerdaagse schoolreis
Sinds augustus 2015 is er een nieuwe CAO voor het
onderwijzend personeel. In het kader van het beheersen
van de werkdruk vinden de CAO-partners het van belang
dat de balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren
werkdruk zichtbaarder wordt gemaakt voor medewerkers.
Mede om deze reden wordt overgestapt naar een 40-urige
werkweek. De kern van deze nieuwe CAO is dat op
schoolniveau afspraken worden gemaakt over de
verdeling van de verschillende taken waarbij de kwaliteit
van het onderwijs leidend is.
Dit kan vooral voor kleinere scholen problematisch zijn.
Kleine scholen hebben immers minder volume om de
overige taken van de school op te pakken.
Door de nieuwe CAO zijn wij op school gaan kijken naar
de verdeling van de taken en tot de conclusie gekomen
dat we een andere inhoud gaan geven aan deze
meerdaagse schoolreis.
Dit schooljaar hebben we samen met de OR, MR en de
werkgroep meerdere keren hierover gesproken.
De werkgroep, bestaande uit een OR lid, een MR lid en
een leerkracht zijn tot een nieuwe driejarige cyclus
gekomen.
Met ingang van het volgend schooljaar zal dit er als volgt
uit zien:
•
Jaar 1: 1 dag attractiepark Hellendoorn
•
Jaar 2: 1 dag Klimpark Grolloo en 1 dag Blote
voetenpad (zonder overnachting)
•
Jaar 3: Driedaagse schoolreis Ommen
Digitale bijlagen
jonge-mantelzorgers-uitje-1-juli.pdf
nieuwsbrief-cjg.pdf
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
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