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Basisonderwijs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van
IKC de Wenteling,

Agenda
Alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m.
27 sept.

onderwijsontmoetingsdag medewerkers Kits
Primair

04 t/m 15 okt.

Kinderboekenweek

10 okt.

Informatiemoment 16.30 uur- 17.30 uur

Wij gaan weer naar school!
De zomervakantie zit erop.....We zitten alweer bijna twee
weken op school. Hopelijk heeft iedereen heerlijk genoten
van de vakantie en is iedereen lekker uitgerust! Het
nieuwe schooljaar staat weer in het teken van
leren, spelen, samenwerken, sporten en nog veel
meer......
We wensen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe!!!

Vanaf dit schooljaar ben ik de directeur van de
Wenteling. Wekelijks ben ik 1,5 a 2 dagen per
week aanwezig. Tot de herfstvakantie vooral op
dinsdag en vrijdag. Uiteraard is de leerkracht uw
eerste aanspreekpunt. Als u er samen niet uit
komt of u heeft een groepsoverstijgende vraag,
dan kunt u bij mij terecht.
Ik kom oorspronkelijk uit Assen en heb daarna in
en om Groningen, Den Haag en Almere
gewoond en gewerkt. Op mijn vorige school was
ik adjunct-directeur. Ik woon samen met Margriet
en wij hebben 2 kinderen van 5 en 8 jaar.
De Wenteling komt deze eerste dagen op mij
over als een gezellige school met leuke klassen
waar hard (samen)gewerkt wordt in een goede
sfeer.
Ik hoop snel kennis met u te maken.
Martijn Plas | martijn.plas@kitsprimair.nl |
0593535100 | 0643921922

Informatiemoment
Op dinsdag 10 oktober wordt u van 16.30 uur-17.30 uur
uitgenodigd om het informatiemoment bij te wonen. Bij
deze willen we ook alle kinderen uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijn De kinderen laten u dan zien hoe het in
de groep gaat en wat er aangeboden wordt. We hopen
dat we u op dinsdag 10 oktober mogen ontvangen!
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Staking
Geachte ouder(s) verzorger(s),
U heeft vast gehoord of gelezen dat er gestaakt gaat
worden in het basisonderwijs. Ook wij doen mee. Dit
betekent dat de school op 5 oktober gesloten zal zijn.
Uiteraard begrijpen we goed dat dit voor u heel lastig kan
zijn om opvang te regelen. Toch vragen we om uw begrip.
We vinden dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk
staat omdat de werkdruk van de leerkrachten
aantoonbaar te hoog geworden is in de loop van de jaren.
Bovendien vinden we het lerarentekort een groot
probleem. Hier speelt het salaris, dat lager is dan in
vergelijkbare beroepen, een rol naar onze mening. Om
ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven aan
uw en andere kinderen geven we nu een belangrijk
signaal af. De actie wordt ondersteund door de
vakbonden, de Algemene Vereniging Schoolleiders en de
PO-raad. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.poinactie.nl Daar kunt u ook deze actie
steunen. We bevelen dat uiteraard van harte bij u aan.
Met vriendelijke groet,
Martijn Plas

Vriendendag
Afgelopen donderdag 7 september hadden we de
vriendendag van onze school, georganiseerd door
Lifestyle. Onder leiding van studenten van het Drenthe
College Assen deden de leerlingen van groep 5 t/m 8
mee aan allerlei activiteiten in het bos bij Elp. De kinderen
werden gebracht en gehaald met de bus. De groepen 1
t/m 4 hebben spelletjes gedaan op het schoolplein. Het
was deze dag prachtig weer en zeker een groot succes!

Hieronder een kleine foto impressie.

Nieuws uit groep 1/2
Voor de kleuters is het soms fijn om
speelgoed vanuit huis mee naar school te
nemen. Dit mogen ze alleen op maandag en
vrijdag doen.
Dinsdag 19 september komt de wijkagent de
kleutergroep een bezoekje brengen.

Start in de groep
We zijn weer begonnen en na de vakantie kost het vaak
even tijd om weer in het ritme te komen. We vinden het
fijn om te zien dat dit meestal goed lukt. Soms gebeurt het
dat een kind te laat in de klas komt. Dat is vervelend voor
de groep en de leerkracht, omdat het verstorend werkt.
Het kind heeft bovendien dan een vervelende start.
Daarom willen we u dringend vragen om te zorgen dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn, zodat we op tijd kunnen
starten. Mocht dit niet lukken dan zijn wij wettelijk verplicht
dit te registreren. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hulp gevraagd
We zijn dringend op zoek naar hulp in de pauze tussen
de middag. Wie wil er pauzewacht lopen? Ook als het
b.v. één keer per twee weken is, zou dat al fijn zijn. We
vinden het belangrijk en noodzakelijk dat de leerkrachten
een pauze krijgen waar ze recht op hebben. Tegelijkertijd
vinden we het zeer belangrijk dat we de veiligheid
waarborgen op het plein. Daarom vragen we uw
medewerking. Ook opa’s en oma’s, buren etc. zijn van
harte welkom! Voor het overblijven krijgt u een
vergoeding van € 4,50 voor een half uur en € 6,75 voor
een uur. De pauzetijd is van 12.00 uur – 12.30 uur.
Graag aanmelden bij Martijn Plas via mail, telefonisch of
persoonlijk. Aanmelden kan natuurlijk ook bij de
groepsleerkracht.
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