Nieuwsbrief nr. 07 (2017-2018)

Basisonderwijs
Agenda
21 december
22 december
6 januari

17.00 uur -18.00 uur kerstdiner
Alle kinderen om 12.00 uur vrij / start
kerstvakantie!
Oud papier

Geachte ouder(s) / verzorger(s) en kinderen,
Het einde van dit jaar grijp ik aan om terug te kijken en
een blik vooruit te doen. Voor mij was 2017 het jaar dat ik
op de Wenteling kwam werken. De Wenteling is een
school met een bijzondere onderwijsvorm. Afgekort heet
dat IPC, een lastige term. Voor ons betekent het dat we
met projecten werken waarbij kinderen zelf antwoorden
zoeken en hierbij van alles leren. Ook het presenteren van
oplossingen hoort hierbij. Ik vind dat de kwaliteit van dit
werk erg hoog ligt. De vaardigheden die kinderen hierbij
leren sluiten aan bij wat we verwachten dat mensen in de
toekomst nodig hebben. Creativiteit, samenwerking,
gebruik van multi-media etc. Op onze school vind ik het
verder bijzonder om te zien hoe goed kinderen met elkaar
om gaan. De Wenteling is in meerdere opzichten een
voorbeeld voor andere scholen. Om het niveau hoog te
houden vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar
communiceren. Het is in elke organisatie een blijvend punt
van aandacht. We willen u uitnodigen om hierover mee te
denken. Een bijeenkomst volgt in het nieuwe jaar.
Voor nu wens ik u namens het team allemaal een
goede vakantie, waarbij ik besef dat niet iedereen 2
weken vrij heeft. Ik hoop iedereen in het nieuwe jaar

weer gezond terug te zien.

Laarzen uit / sloffen aan
In deze tijd van het jaar is het weer vaak wisselvallig
(sneeuw/regen) en dragen de kinderen laarzen naar
school. De laarzen gaan uit bij de deur en de kinderen
gaan meestal op sokken naar de groep, maar er zijn ook
kinderen die sloffen mee naar school nemen. We bevelen
dit van harte aan. Dus laarzen uit en sloffen aan!
De gezonde school
Vorig jaar hebben we 20 weken gebruik mogen maken
van het EU-programma “schoolfruit”. We kregen positieve
reacties van kinderen en ouders. Dit bleek ook uit de
vragenlijst die u als ouders vorig jaar heeft ingevuld.
Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden om in
aanmerking te komen voor het vignet “gezonde school”.
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten we beleid
maken over hoe onze gezonde school er uit ziet. We zijn
op zoek naar een aantal ouders die met die ons mee
willen denken. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.
Social media
Op de Wenteling wordt veel getoond van activiteiten die
we doen. We plaatsen foto’s en filmpjes op Facebook en
in de lokale kranten. We doen dit omdat we denken dat
ouders dit waarderen. Het kan ook voorkomen dat we een
keer de krant of de tv halen met een leuke activiteit.
Uiteraard kan het zo zijn dat u hier bezwaar tegen heeft
en niet wilt dat uw kind op deze beelden staat. Dan kunt u
dit aangeven bij Martijn Plas. We zorgen dan dat uw kind
niet meer op beelden verschijnt.
Vrijdag 22 december
Vrijdag 22 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur
vrij. Deze dag eten de
kinderen hun lunch niet op
school.
Om 12.00 start dan de
kerstvakantie!

Met vriendelijke groet, Martijn Plas
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Het
team
van
de
Wenteling wenst u een
fijne vakantie en prettige
feestdagen !!
Samenwerking
Afgelopen woensdag hebben Jolanda Kerssies en Martijn
Plas een convenant getekend waarin wordt gesproken
over de samenwerking tussen Oes Plekkie en IKC de
Wenteling. Omdat veel kinderen na de peutertijd ook naar
de Wenteling gaan vinden beide partijen het een goed
idee als de peuters van Oes Plekkie vast kennis maken
met de school. Uiteraard behoudt IKC de Wenteling haar
eigen peutergroep en met deze groep wordt inhoudelijk
gewerkt aan een doorgaande lijn. De samenwerking met
Oes Plekkie gaat meer over het meedoen bij bepaalde
activiteiten zoals b.v. Sint Maarten.

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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