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7 juli

Oud papier

Communicatie
U heeft nog het verslag tegoed van de bijeenkomst van 8
maart. In nieuwsbrief nummer 10 heeft de aankondiging
gestaan. Hieronder het verslag van de bijeenkomst
communicatie.
Op de bijeenkomst waren er zo’n 20 ouders aanwezig in
het Broekhoes om met elkaar te spreken over de
communicatie op IKC de Wenteling. Soep met brood
stond klaar. Iedereen kreeg een plek in één van de 4
kringen. Vier medewerkers schoven aan met een groot
vel waarop de diverse communicatiemiddelen vermeld
stonden. Telkens draaide de medewerker door, zodat na
4 rondes elke ouder over alle vormen iets heeft kunnen
zeggen.

Over het algemeen waren de reacties m.b.t. Facebook en
de blogs heel positief. Er werd wel opgemerkt dat het nog
wat inhoudelijker zou mogen. Over WhatsApp was
iedereen het eens dat het een handig middel was. Er werd
gesproken over de vraag hoe dit het beste werkt. Diverse
opties werden genoemd. Over de website was iedereen
het eens: die moet meer persoonlijk worden om meer
leerlingen te kunnen trekken.
Met betrekking tot de nieuwsbrief werden ook
verbeterpunten genoemd.

Men wil graag eerder geïnformeerd worden. Ook zou een
terugblik op activiteiten wenselijk zijn. Ook de OR zou hier
aan kunnen bijdragen wordt opgemerkt. Er was ruimte om
nog “losse” opmerkingen te plaatsen op een apart blad
aan de muur. Martijn sloot de avond af door iedereen te
bedanken voor de aanwezigheid en de input.

Bijlagen
 ouderavond-toekomst-ikc-de-wenteling.pdf
 powerpoint-balinge-23-mei.pptx

Schoolreis groep 1/2
De kleutergroep is op schoolreis naar de Drentse Koe
geweest. Het was een gezellige en zonnige dag! Iedereen
heeft genoten! Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!
De andere groepen gaan binnenkort op schoolreis en we
wensen ze alvast veel plezier!

Kunst op IKC de Wenteling
De afgelopen weken stond IKC de Wenteling in het teken
van KUNST. Het project ‘Kunst’ is onderdeel van het
International Primary Curriculum (IPC) dat de Wenteling
aanbiedt. IPC is een thematisch lesprogramma gericht op
creatieve en zaakvakken. Het leert kinderen beter te leren
en hun talenten te ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om
buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Ieder
jaar staan er een aantal thema’s centraal met leerzame en
uitdagende activiteiten.
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Kunst schoolbreed middenbouw en bovenbouw
De leerlingen van de middenbouw en de bovenbouw zijn
in twee- en drietallen aan de slag geweest met kijkplaten
en de kleurencirkel van van Itten. Bij de kleurencirkel
werden de 3 primaire kleuren gemengd om vervolgens
oranje, groen en blauw te verkrijgen. Een leuke en
leerzame middag waarbij alle leerlingen betrokken en
speels aan het werk zijn geweest! Dit alles i.v.m. het
thema KUNST.

Vakantie Bieb
E‐books voor het hele gezin met de Vakantie Bieb
Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De Vakantie Bieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens
de zomervakantie en biedt E-books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store
en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten
van meer dan 60 E-books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw
kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete E-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
19 april 2019 t/m 22 april 2019
23 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
5 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

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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