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Burgemeester Haitsmalaan 7 
7948 AE Nijeveen 
 
0522-490461 
cbsdewel@cbsdewel.nl 
www.cbsdewel.nl 

Van de directietafel 
 
Het moet ergens in de vierde week van de vakantie zijn 
geweest. Ik keek naar het water voor mij en de bergen 
erachter: ik dacht ineens aan school! Voor mij een teken dat 
ik weer zin krijg om te gaan werken. 
 
Vakantie is goed. Het spreekwoordelijk ‘zinnen verzetten’ 
werkt voor mij echt. Maar na een lange tijd is het ook goed 
weer aan het werk te gaan. Er is genoeg te doen. We gaan ons 
bezig houden met nieuwe plannen, er komt een nieuwe 
website en we gaan anders met u communiceren, via Parro. 
En er zijn verschillende vernieuwingen op en rondom de 
school gerealiseerd, waaronder een prachtig buitentheater op 
het grasveld achter de school. 
 
In deze eerste, praktische nieuwsbrief vindt u niet alle ‘vaste’ 
items zoals u gewend bent. Wel ontvangt u belangrijke, 
relevante informatie om het schooljaar goed te kunnen 
opstarten.  Wat blijft dit schooljaar zijn de koffieochtenden, te 
beginnen dinsdag 2 september a.s. met de groepen 1/2. Ik 
hoop velen van jullie te ontmoeten de komende periode en 
laten we gaan voor een mooi schooljaar voor onze kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum cbs De Wel 
 

 
 

Agenda: 
 
26-08 Eerste schooldag 2019-2020 
 
28-08 Start verkiezingen leerlingen- 
 raad, groep 5 t/m 8 
 
30-08 Speelgoedochtend  
 peuter-kleuter 
 
03-09 Koffieochtend groep 1/2 
 
 Informatieavond 
 
09-09 Peutergym 
 
10-09 Koffieochtend groep 3/4 
 
 Bijeenkomst ICT-ers 
 
 Bijeenkomst NME-ers 
 
11-09 Verkiezingen leerlingenraad 
 
 MR-vergadering 
 
17-09 Koffieochtend groep 5 
 
24-09 Koffieochtend groep 6 
 
 Oudergesprekken 
 
25-09 Schoolfotograaf 
 
 Leerlingenraad 
 
26-09 Oudergesprekken 
 
27-09 Pleinfeest  
 
30-09 Nieuwsbrief oktober 
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Schoolplan 2019-2023 
In het nieuw schoolplan zetten we in de eerste jaren bewust in op ons pedagogisch- en didactisch 
beleid. Onze vernieuwde ‘Visie en missie’ zullen we binnenkort kenbaar maken in de nieuwe 
schoolgids, welke u in de loop van volgende week van ons krijgt. Daarnaast gebruiken we de 
komende periode voor de inrichting van de nieuwe website, waarover later meer. Ook hebben we 
besloten ta gaan werken met een nieuw communicatiesysteem van Parnassys, te weten Parro. 
Hierover leest u verderop in de nieuwsbrief meer. 

 
Algemeen nieuws 
 
Parro 
Dit schooljaar starten we met ‘Parro’, van Parnassys. Parro is een communicatie-app en versterkt het 
contact tussen ouders en leerkrachten. Alle relevante informatie vindt u via 
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders 
 
De komende periode willen we spreken van een ‘opstartfase’. Dit begint voor u met het downloaden 
van de Parro-app via Google play of de App store op uw smartphone.  
Parro is inmiddels voor de leerkrachten geactiveerd en u kunt dus binnenkort een uitnodiging tot 
toegang verwachten. Nadat de leerkracht u heeft uitgenodigd kunt u het volgende van ons 
verwachten: 
 

 We hebben afgesproken om Parro in te zetten voor mededelingen, korte vragen en 
oproepen; 

 Groep- en leerling gerelateerde zaken gaan via Parro. Algemene schoolzaken via e-mail; 

 De bereikbaarheid en reactiesnelheid is leerkrachtafhankelijk. De leerkracht bepaalt dit zelf; 

 We gebruiken Parro op een formele wijze voor (nood)zakelijk gebruik; 

 Binnen Parro is een agenda beschikbaar, welke we gaan vullen; 

 Binnen Parro zit ook een ‘gespreksplanner’, welke we gaan 
inzetten voor de oudergesprekken; 

 Binnen Parro kunt u voor uw kinderen de privacy-voorkeuren 
aangeven, welke automatisch gekoppeld zijn aan ons interne 
systeem Parnassys. Intern willen we de privacy-voorkeuren nog 
bespreken en aanpassen, dus hier hoeft u tot nader order niets 
mee te doen.  

 
Tijdens de opstartfase zullen de leerkrachten proberen om wekelijks een mededeling toe te sturen. 
Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ook eens een e-mail stuurt of informatie dubbel 
stuurt. Na verloop van tijd zullen we de gelegenheid geven om ons van feedback te voorzien. Wij 
hebben vertrouwen in Parro en zien dit als een goede stap op weg naar een nog betere 
communicatie met u als ouder(s)! 

 

Flexibele taken 
Dit schooljaar willen we ouderhulp gaan inzetten voor ‘flexibele taken’. In de loop van het schooljaar 
zullen we  via Parro taken bekend maken, waarbij de tijd flexibel zal zijn. U kunt dan in uw eigen tijd 
een taak voor school oppakken. We hopen van harte op uw medewerking. 
 

Vernieuwingen 
Tijdens de vakantie hebben er verschillende klussen plaatsgevonden. Zo is de buitenmuur van het 
onderbouwgebouw opnieuw gevoegd en is er een deur geïnstalleerd tussen de lokalen van de 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
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groepen 1/2. Daarnaast is er op het grasveld achter de school een buitentheater gerealiseerd. Dit 
buitentheater was een grote wens van de pleincommissie en het team.  
Het grote klimrek voor het hoofdgebouw en het kleine klimrek naast het hoofdgebouw zijn nog 
steeds niet toegankelijk. Inmiddels is er een aannemer geweest en wordt er een offerte opgemaakt, 
waarna er gekeken wordt of reparatie nog zinvol is.  
 

Oudergesprekken 
Dinsdag 24 en donderdag 26 september staan de ‘omgekeerde oudergesprekken’ op het programma.  
Via Parro wordt u hiervoor uitgenodigd en u krijgt daarbij keuze voor dagen en tijden. Een gesprek 
duurt 15 minuten.  
 

Gymrooster 
Maandag a.s. starten verschillende groepen met de gymlessen in sporthal ‘De Eendracht’. De 
groepen 1/2 hebben gymles in het speellokaal van de school. We verwachten dat alle leerlingen 
gymkleding en passend schoeisel meenemen.  Daarnaast moeten tassen en schoenen voorzien zijn 
van een naam.  

 

Tijd: Maandag Donderdag 

  8.30-  9.30 Groep 8 Groep 7 

  9.15-10.15 Groep 6 Groep 5 
10.15-12.00  Groep 3/4 

blokuur 
12.30-13.15 Groep 5 Groep 6 

13.15-14.00 Groep 7 Groep 8 
 
SOS + Ouderbijdrage 
Normaliter ontvangt u in de eerste weken een SOS-formulier van ons. Omdat we momenteel 
onderzoeken of dit binnen Parro ondergebracht kan worden, ontvang u deze in eerste instantie niet 
(zie nieuwsbericht over Parro). Van de Ouder Activiteiten Commissie (OAC) ontvangt u binnenkort 
het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Mocht u hierover vragen en/of 
opmerkingen hebben, dan horen we dit graag.  
 

Ziekte 
In geval van ziekte bij uw kind kunt u ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch contact 
opnemen met school. Ziektemeldingen via een email of whatsapp worden vaak niet of te laat gelezen 
en zijn dus niet geschikt. 

 
Luizencontrole 
De eerste woensdag na de vakantie wordt er weer gecontroleerd op luizen. Wilt u uw kind een 
makkelijk kapsel meegeven? Dus geen gel in de haren of ingewikkelde staarten/vlechten.  
 

Informatieavond 
Op dinsdag 2 september vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats. Op deze avond wordt in de 
groep van uw kind(eren) informatie gegeven over het komende schooljaar. Omdat u wellicht 
meerdere groepen wilt bezoeken, worden er twee rondes gehouden: ronde 1 start om 19.30 uur en 
ronde 2 om 20.30 uur. Tijdens deze avond gaan we o.a. in op het gebruik van Parro.  
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Week van het Kindcentrum 
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september is door PCBO Meppel, Plus Kinderopvang en TrEf Onderwijs 
uitgeroepen tot ‘Week van het Kindcentrum’. Alle locaties van Plus Kinderopvang bestaan namelijk 
vijf jaar. Tijdens de week zullen we een gezamenlijke opening organiseren, zijn er verschillende 
activiteiten en organiseren we het Pleinfeest als afsluiting. Het thema van dit Pleinfeest is ‘Feest’ en 
binnenkort zullen we u informeren over het programma van deze dag. 

 
Welkom! 
 
Na de zomervakantie starten Mayghen, Marlotte en Thije in groep 1.  
Fien begint in groep 2 en Emma mogen we begroeten in groep 5.  
  
Van harte welkom en we wensen jullie en jullie ouders een fijne 
tijd bij ons op Kindcentrum De Wel! 
 

 
MR – Even voorstellen 

Mijn naam is Arnoud Bouwknegt, ik ben getrouwd met Ank. We hebben 
3 dochters die in groep 1, 3 en 5 zitten. Geboren en getogen op de 
Kolderveense Bovenboer en na wat omzwervingen op  de Nijeveense 
Bovenboer beland. Gewerkt als rietdekker en begeleider, sinds een 
aantal jaren werkzaam als zelfstandige. Daarnaast ondersteun ik mijn 
vrouw bij het draaien van guesthouse de Bovenboer. Waar ik energie van 
krijg is het creëren van bouwwerken in letterlijke in figuurlijke zin. Door 
me als MR lid in te zetten voor de school van al onze kinderen wil ik 
helpen bouwen aan een plek waar het kind centraal staat. 
 

Met het toetreden van Arnoud tot onze medezeggenschapsraad is de oudergeleding op volle sterkte. 
Ook is de vacature in het team ingevuld. Marijke Bennen gaat de teamgeleding versterken. In het nog 
te verschijnen Activiteitenmagazine kunt u de volledige MR vinden en ook de bijbehorende e-mail 
adressen.  
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In augustus waren de volgende leerlingen jarig: 

 
  02-08   Daan    Groep 5 

04-08   Liz    Groep 1/2 b  
11-08   Quinty    Groep 5 
13-08   Thijmen   Groep 5 

  16-08   Joey    Groep 3 
  20-08   Elin    Groep 3 
  21-08   Jesse    Groep 3 
     Juf Anja   Groep 5 
     Meester Niek    
  31-08   Marit    Groep 8 
       

  We hopen dat jullie een fijne verjaardag hebben gehad! 
 

      In september zijn de volgende leerlingen jarig: 

01-08   Anouk    Groep 8 
02-09   Maartje   Groep 5 
06-09   Meester Jan    
08-09   Hendrika   Groep 4 
   Juf Debora   Groep 1/2 a 
15-09   Aaron    Groep 6 
16-09   Leonie    Groep 1/2 b 
17-09   Sifra    Groep 3 
 

We wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 
 

 
 

“Een tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste stap.” 
 

- Lao-Tse -  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 
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