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Basisonderwijs
Agenda
23 mei

Ouderavond toekomst IKC

7 juni

Gezamenlijke ouderavond OR/MR

11 juni

Schoolreis groep 1/2

20 juni

Schoolreis groep 3/4/5

22 juni

Schoolreis groep 6/7/8

Oproep lid voor de OuderVereniging
Voor de oudervereniging (voorheen OR) zijn wij vanaf het
nieuwe schooljaar op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden. Koos
in ’t Hout gaat eind dit schooljaar de OV verlaten. Zijn
zoon Niek gaat dan naar de middelbare school.
De OV:
 geeft, in overleg met de leerkrachten,
ondersteuning bij speciale activiteiten ten
behoeve van de leerlingen
 organiseert het ophalen van het oud papier
 beheert de geldelijke bijdrage van de ouders aan
de oudervereniging en de opbrengsten verkregen
uit de verkoop van oud papier en andere acties.
Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd
tijdens de zakelijke ouderavond.
 heeft een adviserende rol richting de
medezeggenschapsraad (MR)
 financiert activiteiten zoals schoolreis, sinterklaas
en andere activiteiten.
 vergadert 1 avond in de maand op wisselende
dagen.
Tijdens de zakelijke ouderavond op donderdag 7 juni zal
er een verkiezing van nieuwe leden worden gehouden.
Meld je aan!
Aanmelden kan tot maandag 4 juni bij Marion Zwiep ( 0611134948, marion.zwiep@gmail.com.
Wanneer er ouders zijn die geen zitting willen nemen in
de OV, maar het wel leuk vinden om bij de activiteiten op
school te helpen, meld je dan aan bij 1 van de OV leden.

We kunnen vaak bij de activiteiten wel extra handen
gebruiken. Er zal dan vroegtijdig contact met je worden
opgenomen wanneer er hulp bij een activiteit nodig is.
Jolanda Kerssies, Harmen Bussemaker, Arnold Prins,
Sander Kats, Koos in ’t Hout, Jorinde Tuin en Marion
Zwiep.
Schoolfotograaf
Op 29 mei komt de schoolfotograaf. Broertjes en zusjes
die nog niet op school zitten mogen om 8.30 uur op de
foto. Daarna volgen de groepen van jong naar oud. De
kinderen mogen een attribuut meenemen. We hebben er
dit jaar voor gekozen om een andere fotograaf in te
schakelen, dit naar aanleiding van opmerkingen van vorig
jaar.
Schoolreizen
Op 11 juni gaat groep 1/2 naar de IJsboerderij.
Op 20 juni gaat groep 3/4/5 naar Dinoland in Zwolle
en groep 6/7/8 gaat op 22 juni naar Hellendoorn.
Verdere informatie volgt binnenkort! We wensen iedereen
alvast veel plezier!
Overblijf
Fijn dat we zo veel respons hebben gekregen op de vraag
of u iets kunt betekenen voor de overblijf.
Ouders/verzorgers die hebben aangegeven beschikbaar
te zijn, zullen we binnenkort bellen en/of mailen om af te
stemmen.
Groep 8
Op dinsdag 17 juli staat de musical van groep 8 gepland.
De kinderen zijn, onder leiding van Jorinde, al druk aan
het oefenen. Spannend allemaal! De kinderen van groep
8 hebben ook allemaal de jaarlijkse eindtoets gemaakt.
Alle kinderen hebben de IEP-toets gemaakt. We zijn blij te
kunnen melden dat we een gemiddelde score hebben van
85,8 met een landelijk gemiddelde van 81,0. De kinderen
hebben het erg goed gedaan en we zijn heel trots op ze!
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BBQ
We starten donderdag 6
september met een gezamenlijke barbecue. Informatie
volgt nog, maar de datum kunt u vast noteren. We
rekenen graag op uw komst!
Ouderavond
Op donderdag 7 juni is de gezamenlijke ouderavond.
Hierbij vindt de jaarlijkse verantwoording plaats van de
financiën van de OR. Ook zal er een nieuw MR-lid
gekozen worden. Sanne Rijff heeft zich als enige
kandidaat gesteld. We gaan haar op de zakelijke
ouderavond welkom heten. We nemen dan afscheid van
Marcel Meppelink als MR-lid. Arnold Prins heeft
aangegeven dat hij gaat stoppen als GMR-lid. Dit i.v.m.
drukke werkzaamheden. We zoeken nu een ouder die zijn
plaats wil innemen. In de GMR praat je mee over het
beleid van Kits Primair. Aanmelden kan bij Martijn Plas of
bij een leerkracht. U kunt ook altijd informatie krijgen
wanneer u dat wenst. We bedanken Marcel en Arnold
voor hun inzet voor de MR en de GMR! Op deze avond
besteden we ook aandacht aan het thema “gezonde
school”. We vertellen hoe we hier komend jaar meer vorm
aan willen geven en Bianca zal een leuke activiteit
verzorgen.

Tafel diploma
In de groepen 4 en 5 zijn de kinderen druk bezig met het
leren van de tafels. In groep 4 moeten de kinderen de
tafels 1,2,5, 10 en 4 van voor naar achter kunnen
opzeggen en ook door elkaar kunnen beantwoorden. In
groep 5 moeten de kinderen alle tafels op deze manier
kunnen opzeggen. We oefenen dit in de klas, in de
methode, maar ook gewoon net als vroeger door de tafels
hardop te “dreunen”. Hierdoor leren de kinderen de tafels
te automatiseren. Automatiseren betekent dat je ze ’s
nachts wakker kunt maken, een tafelvraag stelt en dat ze
zonder na te denken het antwoord geven (advies om dit
niet echt doen, maar u zou het kunnen proberen  ).
Kinderen die de tafels goed geautomatiseerd hebben,
hebben het veel gemakkelijker met bijvoorbeeld
deelsommen en moeilijke x sommen in groep 5 en 6.
Naast het oefenen in de groep, wordt er ook thuis ook
fanatiek geoefend op www.tafeldiploma.nl . Op deze site
kunnen de kinderen oefenen en kijken of ze de tafels
voldoende beheersen. Hiervoor krijgen ze een diploma.
Op school heeft ieder kind een diploma hangen en we
tekenen dan steeds een nieuwe tafel af. Inmiddels hebben
we in de groep een tafelkampioen en dat is Lianne.
Lianne zit in groep 4, maar kent al alle tafels en dat vinden
we ontzettend knap van haar!

Reminder
Vergeet u de ouderavond van 23 mei niet?! We nodigen
u graag uit voor deze bijeenkomst, waarin we met elkaar
in gesprek gaan over de toekomst van ons IKC. We
hebben onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat er
ook na 2020 genoeg kinderen in de omgeving zijn om een
bruisend IKC te blijven. We zullen er dan wel aan moeten
blijven werken dat deze kinderen ook echt naar onze
school komen. Hierover gaan we graag met u in
gesprek. We starten om 19.30 uur.

Communicatie
We hebben in maart met elkaar gesproken over de
communicatie. We hebben hieruit de belangrijkste punten
gefilterd en bekeken wat we daar mee gaan doen. U vindt
in de bijlage hierover informatie. Belangrijk zijn de
afspraken voor de groeps-app. Deze zijn door het team en
de klassenouders bekeken en goedgekeurd. De visie is
inmiddels verwoord. Deze is tot stand gekomen door
gesprekken in het team, met ouders en met leerlingen. De
visie wordt eerst in de MR besproken en zullen we daarna
aan u versturen.
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Schoolmonitor
De bibliotheek werkt samen met de school om het
leesplezier bij kinderen te bevorderen. Scholen die
werken met het concept De Bibliotheek op school doen
jaarlijks mee aan de monitoring naar het leen- en
leesgedrag van leerlingen en leerkrachten. Uit de
monitor blijkt dat kinderen over bepaalde onderwerpen
graag boeken lezen. Hierbij scoren grappige boeken erg
hoog (67%), gevolgd door boeken over dieren, sport en
griezelen. Met de leesprojecten die we aanbieden aan de
scholen, zoals het Leesvirus en de Drentse Kinderjury,
wordt hiermee rekening gehouden bij de selectie van
titels.

bekroond en ontroerend boek voor
kinderen vanaf negen die van dieren houden.

Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl
Onlangs is de eerste fase van de website
www.jeugdbibliotheek.nl live gegaan. Kinderen vinden
hier bijvoorbeeld themaselecties, boekentips en nieuws
over boeken. Bovendien zijn er over meer dan
driehonderd onderwerpen allerlei informatieve bronnen
weergegeven zodat kinderen betrouwbare informatie
hebben om meer te weten te komen over een
onderwerp. De komende tijd zal de website
Jeugdbibliotheek steeds verder worden uitgebouwd.
Boekentip onderbouw: In de nieuwe serie Gamelezen verscheen het boekje Zar en het slijmmonster.
Zar en Lina zijn twee figuurtjes die op Lego-poppetjes
lijken en in een gamewereld leven. Op een dag is de
hele groentetuin van Zar en hun omgeving leeg
gevreten en zijn er overal slijmsporen te zien. Zar en
Lina gaan samen op onderzoek uit. Het verhaal is
gebaseerd op een game. Mooi vormgegeven boek voor
kinderen vanaf 7,5 jaar.

Stampertjes:
http://stampertjesblog.wordpress.com
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Boekentip bovenbouw Een hondenleven van David
Cirici In dit boek wordt het thema oorlog beschreven
vanuit de hond Mos die een heel fijn leven heeft bij zijn
baasjes Janinka en Mirek. Maar dan breekt de oorlog uit
en het huis waar Mos woont, wordt
platgebombardeerd…Internationaal

Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

IKC De Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD Balinge
Tel:
0593-552441
E-mail: info.dewenteling@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/dewenteling

IKC De Wenteling is onderdeel van:

