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Basisonderwijs
Agenda
3 maart

Oud papier

8 maart

Bijeenkomst communicatie

Ouders met PABO-diploma?
Op het moment moeten we steeds vaker klassen splitsen
en/of naar huis sturen, omdat er te weinig leerkrachten
zijn om te vervangen bij ziekte. Wellicht zijn er ouders
met een PABO-diploma, die bereid zijn om af en toe in te
vallen bij ziekte, op het eigen IKC of op één van de
andere IKC’s. Voor verdere informatie kunt u terecht bij
uw IKC-directie of een mailtje sturen naar Grietje Meinen
van P&O; grietje.meinen@kitsprimair.nl.

Ziekmeldingen
Bij voorkeur ontvangen wij de ziekmeldingen via het
mailadres csa@kitsprimair.nl. Graag de naam, groep en
school van uw kind vermelden. Het is uiteraard ook
mogelijk om uw kind telefonisch ziek te melden. U belt
naar school, u krijgt contact met de centrale
schooladministratie in Beilen en u kunt daar uw melding
doen. Bedankt voor uw medewerking!

UITNODIGING
Praten over communicatie. U komt
toch ook?! Opgave uiterlijk voor
16 februari!!
Waar: ’t Broekhoes in Balinge
Wanneer: 8 maart 2018.
Tijd: 18.00 u tot 19.00u.

Staking 14 februari
Zoals u weet heeft het team van IKC de Wenteling
besloten om op 14 februari het werk neer te leggen. Dit
betekent dat de school deze dag gesloten is. De collega’s
zijn van plan om deel te nemen aan de demonstratie in
Groningen om de actie kracht bij te zetten. Voor ons is het
belangrijk dat er meer geld komt voor het onderwijs. De
hoge werkdruk is een bedreiging voor de kwaliteit van het
onderwijs. Daarbij is er sprake van een groeiend
lerarentekort in het basisonderwijs. Leerkrachten stromen
regelmatig door naar het middelbaar onderwijs en daar
heeft ook het verschil in salaris mee te maken. We
begrijpen dat het voor u als ouders erg lastig kan zijn dat
er gestaakt wordt. We vragen u nogmaals om begrip en
steun voor de actie. Als het u niet lukt opvang te vinden
(nadat u alle opties hebt bekeken) dan vraag ik u met mij
contact op te nemen zodat we kunnen kijken naar
mogelijkheden.
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Peuternieuws januari 2018
Een nieuw kalenderjaar voor de Witte Broekies, de groep
is nog hetzelfde, 14 peuters en 2 vaste gezichten. Er is
wel een tijdelijke uitbreiding, de drie jarigen zijn naast de
maandag- en woensdagmorgen ook op donderdag
middag in het lokaal in Witteveen. We hebben met de
peuters gewerkt over winter. Als het koud is wat doe jij
dan op je hoofd? Of aan je handen? Een enkele morgen
was het ook even wit van de vorst of van de sneeuw.
Toch lukte het om elke keer even buiten te spelen. Want
van dat spelen leren de peuters heel veel, de sneeuw was
koud en als je het in de hand vasthoudt dan gaat het
smelten, wel een ontdekking! Nu gaan we werken over
het boek: Ssst! de tijger slaapt, geschreven door Britta
Teckentrup. Dit boek staat centraal bij de nationale
voorleesdagen 2018. We gaan bezig met de kleuren en
ook bezig met tellen, daarnaast gaan we veel lezen,
zingen, muziek maken, knutselen en samen maken we er
een feestje van, net als de tijger en zijn vriendjes.
Sssst de tijger slaapt, wat een pech, lastig zeg, er ligt een
tijger in de weg.

Peuteropvang

Niet piepen, niet kwaken, niet de tijger wakker maken.
Aai over haar neus, maar laat de tijger niet ontwaken.
Lastig zeg zo’n tijger in de weg, stap maar over haar
heen.
Per ongeluk prikt juffrouw ooievaar de ballon stuk PANG-, o oh, nu is de tijger wakker…
Verrassing!! Al haar vriendjes zijn er voor haar verjaardag
en samen vieren ze feest.
Hartelijke groeten van alle Witte Broekies:
Silvijn- Noud – Luuk – Mirthe – Erwin – Daisy –Esmee Eva – Elise – Jonathan-Esmée- Nathan-Erben – Amelie,
juf Janneke en juf
Thea
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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