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Basisonderwijs
Agenda
8 december
13 december
15 december

Groep 7/8 gaat naar Wolfsbos voor
Scienceles. Groep 6 sluit aan bij 3/4/5
Kerst-wissel

Schoen zetten
Afgelopen donderdag, 30 november,
mochten alle kinderen hun schoen bij
de haard zetten. Heel spannend
natuurlijk, want zouden Sint en Piet
langskomen? De volgende morgen was
het feest, want alle schoenen waren
gevuld! Top!

Presentatie groep 6/7/8 keuzecursussen
Ouders welkom om 13.15 uur!

21 december

17.00-18.00 Kerstdiner ( info volgt)

6 januari

Oud papier

Sintwissel
De Sintwissel was een groot succes! Er is geknutseld,
gegymd, gebakken enz. De sfeer was heel gezellig!
Iedereen die heeft meegeholpen, heel erg bedankt voor
de hulp!

Bibliotheek op school
De bibliotheek en Stichting lezen houden enquêtes onder
leerlingen over hun leesgedrag en leesmotivatie. Het doel
van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in leesmotivatie
en leesgedrag op scholen met de bedoeling de resultaten
te gebruiken om het leesklimaat te optimaliseren.
Leerlingen van de bovenbouw van onze school gaan de
enquête ook invullen. Mocht u hierover nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met de directie.

Jumbo sparen
We hebben een bedrag van € 868,92 bij elkaar gespaard
met de spaaractie van de Jumbo in Westerbork. Dit
bedrag werd bij elkaar gespaard door vele mensen uit de
Broekstreek en Witteveen die de Wenteling een warm hart
toedragen. Ook u als ouders/verzorgers willen we hartelijk
danken voor het sparen van de punten, in het bijzonder de
ouders die de punten hebben ingescand! We zijn er heel
blij mee en we gaan speelmaterialen bestellen voor dit
mooie bedrag.
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Berichtje van juf Anja, de GVO juf
De eerste 16 weken van onze reis zitten er op. We zijn
achtereenvolgens in Duitsland, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië en Griekenland
geweest. We hebben ontzettende lieve, leuke mensen
ontmoet, hele mooie bergwandelingen gemaakt,
spannende bergwegen gereden en gerelaxt aan zonnige
baaien. Het was heel fijn om met onze buscamper te
reizen. Soms stonden we op een camping en soms
stonden we bij een haventje of aan een baai of in de
bergen. De komende 12 weken zijn we in India en Nepal.
Daar vliegen we heen en als we terugkomen rijden we in
onze buscamper weer verder. Hieronder wat fotootjes. Ik
hoop dat jullie allemaal een leuk sinterklaasfeest hebben
gehad en ik wens jullie alvast een fijne kerstvakantie en
een superleuk 2018 toe.

Koers Kits Primair.
Tijdens de laatste ontmoetingsdag heeft het team
meegedacht over de nieuwe koers van Kits Primair.
Momenteel is Kits Primair op verschillende fronten actief
met het verzamelen van gedachten, ideeën, inzichten en
meningen over het onderwijs en de kinderopvang voor nu
en in de toekomst, om straks de strategische koers voor
de komende vier jaren te kunnen bepalen.

We doen dat vanuit 4 hoofdthema’s:





De professional in een professionele
organisatie
Toekomstgericht aanbod
Passend Onderwijs
Samenwerken in de regio

De professional in een professionele organisatie.
Hoe kunnen we van elkaar leren, maken we gebruik van
elkaars expertise binnen ons team en wordt dit ook naar
buiten gebracht binnen de stichting. Het team van de
Wenteling weet elkaar te vinden op het moment dat er
gezocht moet worden naar oplossingen. Iedereen heeft
zijn eigen takenpakket met hierbij de nodige expertise. Dit
zou natuurlijk nog meer gedeeld kunnen worden naar
buiten. De realiteit is wel dat we graag de focus willen
leggen op je eigen school en dat het vaak “te veel of te
druk is” om trainingen te geven aan anderen.

Bericht vanuit de M.R.
Graag willen we u als ouder op de hoogte stellen wat er
allemaal besproken wordt in de M.R. vergadering van de
Wenteling. De volgende punten zijn aan bod gekomen:
Jaarplan de Wenteling
Personeelsleden krijgen dit jaar training m.b.t. de IPC
lessen. De visie van de school is duidelijk en dit wordt
gedragen door het team. IPC sluit hier goed bij
aan.
Lijn 3 en Staal zijn de nieuwe methodes waarmee
gewerkt wordt op school. Stichting breed wordt deze
methode gebruikt op de verschillende
scholen.
Ook de afstemming en invulling met het IKC staat in het
jaarplan beschreven. We besteden aandacht aan PBS.
Regelmatig komt dit punt terug dit jaar op de agenda.
We willen graag in aanmerking komen voor het keurmerk
“De gezonde school”. De gezonde school coördinator is
Marian. Er zijn veel punten die we al toepassen. We
proberen dit zoveel mogelijk te integreren in het protocol
voor de gezonde school.

Toekomstgericht aanbod:
Mediawijsheid is een punt wat naar voren kan komen
binnen het bestuur. Ook kan je denken aan
programmeren, zelfredzaamheid, zelfverzekerd in de
maatschappij staan, creativiteit (ook hierbij geldt het
vermogen om op oplossingen te komen), samenwerken
en presenteren van eigen projecten en onderzoek.
Passend onderwijs:
Je hebt verschillende verwachtingen van kinderen die je
uitspreekt. Ieder kind presteert boven zijn of haar kunnen.
Als er sprake is van leerlingen die naar de Plusklas gaan
in het voortgezet onderwijs is expertise m.b.t. de lesstof
die kinderen aangeboden krijgen noodzakelijk. Ook een
doorgaande lijn hierin is belangrijk. Het is
leerkrachtafhankelijk of het extra materiaal binnen de
stichting ingezet wordt. Van elkaar en samen leren vinden
we heel belangrijk. Passend onderwijs is een mooi
streven, helaas ontbreekt het in de praktijk soms aan
extra handen in de klas. We ervaren ook dat kinderen die
eerder misschien doorverwezen zouden worden naar het
speciaal onderwijs nu hun plek hebben gevonden in het
reguliere onderwijs. Dat is heel mooi en willen we graag
zo houden, uiteraard binnen bepaalde grenzen.
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Samenwerken in de regio:
Ons bestaan (van het IKC) is belangrijk omdat er sprake
is van verbinding met de omgeving. Daarnaast
onderscheidt onze school zich steeds meer door de IPC
methodiek. We hebben veel gezamenlijke activiteiten met
de peuters in Witteveen.
Met Oes Plekkie wordt een samenwerkingsconvenant
gesloten. Ook met het Speuldeel wordt contact gezocht.
De M.R. bestaat uit: Marcel Meppelink (oudergeleding),
Ilse Kruid(oudergeleding), Carla Kooistra (teamgeleding),
Cees de Haan(teamgeleding) en Martijn Plas (directie)

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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