Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) van kinderen op IKC de Wenteling,
Hierbij ontvangt u de formatie voor het komend jaar.
Peutergroep
Thea Vaatstra (zolang de groep max. 8 kinderen heeft staat ze alleen)
Groep ½
Jannette Roest (full-time)
Groep 3/4/5
Cees de Haan (ma/di/wo) en Emily Sisal (do/vrij)
Groep 6/7/8
Carla Kooistra (full-time)
Intern Begeleider
Marian Bisschop
Conciërge
Erik Otten
Directeur
Martijn Plas
Carla, Jannette en Cees hebben nog recht op een vrije dag af en toe. Emily zal deze dagen hun groep
draaien.
Groep 3/4/5 krijgt waarschijnlijk 26 leerlingen. De andere groepen starten met minder dan 20
leerlingen. We hebben net als vorig jaar de mogelijkheid om 2 keer per week de middenbouwgroep
te splitsen. Één keer per week zal Marian een deel van de groep overnemen, de andere keer doet
Susan de Graaf dat. Susan zal op die dagen ook de middag aanwezig zijn om de leerkrachten te
ondersteunen. Dit kan dankzij de “werkdrukgelden” die de minister naar aanleiding van de stakingen
heeft toebedeeld. Het bestuur heeft voor komend schooljaar deze gelden nog iets verhoogd zodat
we wekelijks een volledige dag ondersteuning konden creëren. Er zijn afspraken gemaakt dat groep 3
(zeker bij de start van het schooljaar) regelmatig met groep ½ naar buiten gaat. Groep 5 zal twee
keer per week naar de bovenbouw gaan voor tekstopdrachten, begrijpend lezen en de tafeltoets. Op
deze manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs voor alle groepen garanderen.
We hebben dit jaar weer veel kunnen doen en meemaken dankzij de inzet van vele ouders. Als dank
hiervoor nodigen wij jullie graag uit voor een hapje en een drankje op woensdag 18 juli van 14-15 uur
in Balinge.
Voor vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht of pedagogisch medewerker.
Met vriendelijke groet,
Martijn Plas
Directeur IKC de Wenteling

