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

Van de directietafel 
 
Ik houd niet echt van zijn muziek, maar moest er laatst ineens 
aan denken. Is het nu Sean Combs, Puff Daddy of P. Diddy? 
Uiteraard heb ik dit voor u uitgezocht en volgens mij zit het 
zo: de hiphopartiest heet Sean Combs, maar hij noemt 
zichzelf anders (Puff Daddy of P. Diddy). U kunt weer rustig 
slapen.  
 
Wat dit met ons te maken heeft? We willen ons anders 
‘noemen’ vanaf heden. Vorig jaar berichtte ik u nog dat we 
onszelf Kindcentrum cbs De Wel wilden noemen. De letters 
‘cbs’ werden in de volksmond echter nooit gebruikt, 
bijvoorbeeld als we de telefoon opnamen. 
 
We zullen ons niet zo consequent wispelturig opstellen als 
Sean Combs (of Puff Daddy, zoals u wilt). Onze naam blijft CBS 
De Wel, kindcentrum van 0 tot 12 jaar, maar we noemen ons 
vanaf heden Kindcentrum De Wel. Onze nieuwe website zal 
hiernaar verwijzen en ook komt u dit tegen in officiële 
documenten vanuit ons kindcentrum.  
 
De letters ‘cbs’ gooien we niet overboord. We zullen onze 
identiteit behouden en de ‘c’ van christelijk blijft wat dat 
betreft als een paal boven water.  
Voorlopig houden we het dus op  
Kindcentrum De wel.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind op maandag 
 
Week 40 ■ 30/09 - 04/10 
 
Babbelstad 
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11 
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te 
bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze 
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een 
ander verstaat. 
 
Week 41 ■ 07/10 - 11/10 
 
Waar ga je heen? 
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze 
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt. 
 
Week 42/43 ■ 14/10 - 18/10 of 21/10 - 25/10 
 
Beloofd is beloofd 
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die 
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of 
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram 
krijgen een kind. 
 

Uit de media 

In deze rubriek aandacht voor opvallende zaken vanuit de media, met betrekking tot het onderwijs 
 
Afgelopen zaterdag stond het met grote letters in het Algemeen 
Dagblad: Lerarentekort eist eerste slachtoffer: Amsterdamse 
basisschool dicht. De 16e Montessorischool telde tot dan toe 111 
leerlingen, maar had nog maar twee leerkrachten tot haar 
beschikking. De directeur stond noodgedwongen voor de klas en de 
intern begeleider werd ingehuurd.  
Voorlopig is dit een ‘ver van ons bed show’, omdat we gewoonweg 
een geografisch voordeel hebben ten opzichte van het westen van 
het land. In Nijeveen en omgeving wonen minder kinderen en zo kunnen de scholen en kindcentra de 
verschillende groepen nog steeds bemannen. Toch hebben we ook vorig schooljaar eens een groep 
naar huis moeten sturen en ik sluit niet uit dat dit weer gebeurt. Dat er een lerarentekort is heeft 
onder andere te maken met het salaris en de werkdruk. Zo verdient een leerkracht in het 
basisonderwijs beduidend minder dan collega’s in het voortgezet onderwijs, terwijl onze 
leerkrachten meer uren voor de klas staan. Vakbond CNV roept samen met andere bonden op tot 
staking en als datum is woensdag 6 november a.s. al genoemd. Mocht er nieuws zijn, dan melden we 
ons.  
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Algemeen nieuws 
 
Welnootjes: 
Ook dit jaar mochten we weer met een  groep enthousiaste kinderen van start gaan met de 
Welnootjes. We zijn gelijk hard aan het oefenen, want in oktober hebben we al 2 optredens gepland 
staan in Nijeveen. Wie weet komt u ons dus wel tegen op een evenement in het dorp of in de kerk. 
Dit jaar oefenen we op de dinsdag middag van 14.00 tot 14.30 uur in het lokaal van groep 7.  
 
Wijksport Meppel Actief: 
Met de wijksportactiviteiten wordt gestreefd om kinderen in hun directe leefomgeving (dicht bij 
school en huis) te stimuleren om te bewegen. Met het aanbieden van de wijksport wordt de gezonde 
leefstijl gestimuleerd en worden kinderen geprikkeld om (meer) gebruik te maken van de 
sportfaciliteiten op wijkniveau. Met de wijkgerichte aanpak geeft Meppel Actief een stimulans aan de 
sociale samenhang in de wijk. 
 In de week van 2 september start Meppel Actief de wijksportmomenten op 
de volgende locaties: 
  
Dinsdag: Nieuwveense landen, grasveld met voetbalveld aan Zetsel, 15.00 – 
16.00 uur;  
Woensdag: Haveltermade, Troelstraplein, 15.00 – 16.00 uur; 
Donderdag: Koedijkslanden, pannakooi bij Dingstede (Ferdinand Bolstraat), 
15.00 – 16.00 uur. 
  
De wijksport is voor kinderen uit groep 3 t/m 8, opgave is niet nodig. 
De wijksport gaat tijdens schoolvakanties en de winterstop december/januari/februari niet door. 
De wijksport op het speelveld Leghorn/Broederij start vanaf maart 2020. 
 

Club: 
Kennen jullie de club wel? Er is in Nijeveen een grote en een kleine club (CJN). De kleine club is voor 
alle kinderen van de basisschool vanaf groep 6. Ongeveer elke 2 weken op vrijdag van 19.15 uur tot 
20.45 uur organiseren wij een clubavond in het jeugdgebouw van Kolderveen. We doen heel veel 
verschillende dingen; spelletjes binnen en buiten, knutselen, een podiumavond, zwemmen, bingo, op 
clubkamp en nog veel meer. Iedereen vanaf groep 6 is van harte welkom! De kleine club start weer 
op 4 oktober. Mocht je meer willen weten dan kun je mailen naar: cjnijeveen@gmail.com 

 
Doppenactie: 
Ook dit schooljaar sparen wij weer doppen voor het Diabetesfonds (zie bijlage 3). Spaart u met ons 
mee? In de hal van het kindcentrum vindt u een doos voor de doppen! 
 

Schoolfruit: 
Dit schooljaar zijn wij ingeloot voor het ‘EU- Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020’. Vanaf 
dinsdag 12 november 2019 t/m vrijdag 17 april 2020 ontvangen wij wekelijks op vier dagen fruit of 
groente voor in de kleine pauze. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.   

 
  

mailto:cjnijeveen@gmail.com
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Babynieuws  
 
Juf Debora en haar man Ferry verwachten over enkele maanden een baby. Dat is fantastisch nieuws 
en via deze weg feliciteren wij hen met dit babynieuws! 

 
Vanuit de MR 
 
De eerste vergadering met een 6 koppige MR zit hebben we inmiddels gehad. Als 6e lid zijn we blij 
dat Marijke Bennen bij ons is aangeschoven.  
 
Tijdens zo’n eerste vergadering staan we altijd even stil bij het komende jaar.  
Wat moeten we – vanuit de wet – doen. Denk hierbij aan de verantwoording van de oudergelden, 
verslaggeving, informatievoorziening naar ouders en het jaarplan van het kindcentrum. 
Maar ook, wat vinden wij zelf belangrijk. Als MR kunnen handelen we niet voor ons zelf, maar voor 
alle ouders. Daarom proberen we bij koffieochtenden aanwezig te zijn en ontvangen we in ieder 
geval de verslagen. We zijn nog aan het nadenken aan een moment in de avonduren, waarin u de 
oudergeleding alleen kunt treffen. Wanneer we de invulling weten, hoort u van ons. 
 
Verder zullen we voor en achter de schermen proberen de ouderbetrokkenheid te stimuleren, maar 
ook te kijken hoe dat in te passen valt in de drukke agenda’s. Zo is in een koffieochtend door een 
ouder flexibele inschrijving op klusjes voorgesteld. Een mooi idee die we blijven benoemen en wat 
met Parro vast goed te organiseren valt.  
 
Zo aan het begin van het schooljaar ook de vergaderagenda voor het komende jaar: 

 7 november 20.00 u 

 22 januari 14.30 u 

 27 februari 20.00 u 

 15 april 14.30 u 

 4 juni 20.00 u 
 
Mocht u een vergadering willen bijwonen, wilt u dat ons even van te voren laten weten? 
mrdewel@trefonderwijs.nl  

 
Voorstellen 
 
Juf Hester 
Mijn naam is Hester Piersma en ik woon in Wolvega samen met mijn man en 

onze twee kinderen. Vorig jaar heb ik besloten het roer om te gooien en ben ik 

na jaren in de detailhandel te hebben gewerkt begonnen met een opleiding tot 

onderwijsassistent. Dit doe ik op het Friesland College in Heerenveen. Ik volg 

daar de beroepsbegeleidende route, waarbij ik 2 dagen in de week stageloop, 

en zelf nog 1 dag in de week naar school ga. Dit jaar mag ik mijn stage lopen op 

Kindcentrum De Wel. Op dit moment loop ik op dinsdag stage bij groep 3/4 en 

op de vrijdag ben ik bij de kleuters in de groepen 1 & 2.  

 

 
 

mailto:mrdewel@trefonderwijs.nl
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Juf Anouk 
Ik ben Anouk Rigter en ik ga het komende schooljaar mijn eindstage lopen 
op Kindcentrum de Wel. Ik ben 21 jaar oud en woon samen met mijn vriend en 
twee konijnen in de Nieuwveense Landen. Ik vind het erg leuk om te haken en 
te lezen.  Ik ga stagelopen in groep 3/4, op de maandag en de dinsdag tot aan 
de kerstvakantie. Tijdens deze stagedagen zal ik vooral bezig zijn met lessen 
geven en opdrachten uitvoeren. Na de kerstvakantie gaat mijn LIO beginnen. 
Dat betekend dat ik op de maandag, dinsdag en woensdag zelfstandig voor de 
groep zal staan. Ik heb erg veel zin in! Ik hoop u binnenkort te mogen 
ontmoeten.  
  

Luizen 
 
Ook dit schooljaar doen we in samenwerking met het ‘luizenteam’ ons best om luizen en/of neten uit 
ons kindcentrum te weren. Helaas lukt dit nog niet helemaal en daarom doen we een beroep op u als 
ouders/verzorgers. Wees alert op luizen en/of neten en mocht u ze vinden in het haar van uw kind, 
meld dit dan altijd aan de leerkracht. Evenals het vorige schooljaar vindt er na iedere schoolvakantie 
een controle plaats bij alle leerlingen en indien nodig ook her-controles. Mochten er luizen en/of 
neten gesignaleerd worden, dan verwachten wij dat u deze zo snel als mogelijk behandelt.   

 
Leerlingenraad 
 
Tijdens de eerste weken van het schooljaar hebben er spannende verkiezingen plaatsgevonden in de 
groepen 5 t/m 8. Uit iedere klas zijn twee leerlingen benoemd voor de leerlingenraad. De 
leerlingenraad vergadert 6 keer per schooljaar samen met de directeur en tijdens deze 
vergaderingen worden altijd een aantal vaste agendapunten behandeld. Daarnaast is er volop 
mogelijkheid voor ‘eigen’, ingebrachte agendapunten. Dit schooljaar wordt de leerlingenraad 
gevormd door: Damiën, Eden, Hannah, Erwin, Leon, Jogchum, Lieke en Cas.  

 
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 

 
Het thema van de kinderboekenweek van 2019 is: Reis mee! 
Op ons kindcentrum gaan we in deze week bezig met het thema 
reizen en vervoer. Ook besteden we veel aandacht aan boeken en 
lezen. Deze week zijn er in de bibliotheek van Meppel verschillende 
leuke activiteiten te doen. Zo komt circus Okidoki met verschillende 
voertuigen naar de bibliotheek! In de bijlage van deze nieuwsbrief 
het hele programma van de bibliotheek.  
Bruna en Riemer Barth hebben ook dit jaar weer de kassabonnenactie. Als je in de 
kinderboekenweek kinderboeken koopt, kun je de kassabon inleveren bij ons kindcentrum. Wij 
mogen voor 20% van het bedrag dat ingeleverd wordt met de kassabonnen, nieuwe boeken 
uitzoeken voor de schoolbibliotheek.   
 

Bibliotheek op school 
 
We hebben op school een eigen bibliotheek. Wekelijks zijn er vrijwilligers op school die de kinderen 
helpen boeken uit te zoeken, boeken te scannen en de bibliotheek netjes te houden. Lijkt het u leuk 
om hiermee te helpen, dan kunt u dat aangeven bij meester Jan of juf Riëtte. Het gaat om de 
maandag- of donderdagmiddag, ongeveer één keer in de drie weken.  
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Om lezen te stimuleren mogen de kinderen ook een boek mee naar huis nemen. De oudere 
leerlingen kunnen zelf een extra boek uitzoeken. Voor de jongere leerlingen mogen de ouders dit ook 
doen. U kunt maandag- en donderdagmiddag voor 14.00 uur in de schoolbibliotheek terecht.  
 

Welkom! 

 
Vorige maand is Maren gestart in groep 1/2 a. 
Van harte welkom en we wensen jou en je ouders een fijne 
tijd bij ons op Kindcentrum De Wel! 
 

Kinderopvang 
Ons klanttevredenheidsonderzoek is verstuurd! Heeft u hem al in kunnen vullen? U heeft de link via de 
e-mail van ons ontvangen. Wij horen graag uw mening! 
 
De zomervakantie is al weer een tijdje voorbij. In de zomervakantie hadden we het thema 
‘Sprookjes’. Naast dit thema was er ook een fotochallenge: we maakten mooie foto’s van alle 
sprookjes. Deze hebben we gewonnen! We horen nog wat onze prijs is.  
 

 

Na de zomervakantie zijn we gestart met thema ‘Welkom’. Dan bespreken we de regels, het 

dagritme en oefenen we de namen van iedereen.  

 
Babygroep 
Op de babygroep staan verschillende auto’s, een garage en het treinspoor klaar waarmee gespeeld 
kan worden. Ook hebben we van voeten autootjes gemaakt. Hoe voelt een auto en een trein? 
Draaien de wielen? Heeft een trein ook wielen? 
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Peutergroep 
Op de peutergroep hebben we een thematafel met autobaan, parkeervakken en verkeersborden. Er 
wordt volop gespeeld!  

 
BSO 
We hebben samen met de kinderen bij het thema Welkom een ‘Wel’-kom 

boom gemaakt! Ieder kind heeft nu zijn eigen blad aan de boom met zijn/haar 

naam.  

Op de BSO spelen we veel buiten met alle auto’s, fietsen, etc. Ook weten de 

juffen van de BSO nu hoe de Bee-bot werkt, dat zal een aanwinst zijn voor op 

de BSO!  

 
 
 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1/2 a en 1/2 b: 

We zijn alweer een aantal weken op school. In de eerste weken hebben we 

elkaar goed leren kennen. Het thema van de eerste weken was, welkom op 

school. We hebben hier ook werkjes 

over gemaakt en boekjes over gelezen. 

Zo hebben we een school gevouwen, 

schooltje gespeeld en van blokken een 

school gebouwd. Omdat het buiten 

alweer een beetje herfst begint te 

worden zijn we samen met juf Debora spinnen gaan 

zoeken. Samen met een spinnenkaart, waarop allemaal 

soorten spinnen staan, zijn we rondom de school gaan 

kijken welke we konden vinden.   
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Groep 3/4 

De kinderen van groep 3 en 4 zijn alweer hard aan het werk, zo 
hebben de kinderen van groep 3 de volgende letters al geleerd: 
n, i, k, aa, r, d, e, s. De kinderen kunnen dus al heel wat woorden 
lezen: daan, rik, den, kin, sik, sis, raar. Knap hoor! 
Groep 4 heeft het eerste thema van taal afgerond en dat gaat 
iedere keer met een presentatie. De kinderen moesten uit hun 
hoofd een spelregel vertellen die ze bedacht hadden voor hun 
eigen spel. Hierbij moesten ze letten op de volgende dingen: 
stevig staan, duidelijk praten en de klas goed inkijken, dit ging al 
heel goed! 
Bij handvaardigheid moesten de kinderen zichzelf verven, van 
top tot teen. De schilderijen zijn heel mooi geworden.  
Ook heeft groep 3 en 4 een hoekenlokaal waar gespeeld mag 
worden in de hoeken of met spelletjes. 
In groep 5 is ook hard gewerkt. Het thema van taal gaat over het 
ziekenhuis en er zijn heel wat nieuwe woorden geleerd. Met 
rekenen zijn we begonnen met de getallenlijn tot 1000. Verder heeft groep 5 de eerste lessen 
geschiedenis gehad. We zijn begonnen met de ijstijd. De kinderen vinden het erg interessant. 
De verjaardagskalender van taarten hangt inmiddels in de klas. 

  
En in de feestweek zijn we gewoon doorgegaan met het maken van een taart, maar nu dan een 
bruidstaart. In deze week hadden we ook een voorstelling 'Lampje', dat in het speellokaal werd 
gespeeld. 

 

Groep 6  

Vrijdag (27-09) was de afsluiting van de feestweek! We konden vanochtend al vroeg op de 
stormbaan onze energie kwijt. Later op de ochtend zijn we op de fiets gestapt om een voorstelling bij 
te wonen in de Ogterop. "Thumbs up" ging over het effect van social media. In de klas hebben we 
daar nog even over doorgepraat. 's Middags kwamen veel ouders en andere genodigden onze 
optredens bekijken. In het zonnetje hebben we genoten van alle groepen, die hun talenten konden 
showen. Het was een geslaagd pleinfeest. Ook is onze groep druk met het verkopen van de 
kruidnotenactie. Al heel wat kilo's verkocht. De bakker krijgt het druk!  

 

Groep 7  

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. De afgelopen weken zijn de kinderen vooral 
aan het werk geweest met de nieuwe rekenwijze. Namelijk via Snappet. De kinderen hadden al snel 
door hoe het werkt en helpen elkaar waar nodig ook met dit programma. 
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Wat heb je bij Snappet: 

 Lessen  

 Werkpakket 

 Groei richting streefniveau 

 Hulp  

 Streefniveau behaald 
 

Wat doe je bij Snappet: 
Wij rekenen met Snappet. Als je klaar bent met rekenen met je les of juf geeft aan als je in het 
werkpakket moet werken. Ook staat studievaardigheden op Snappet. Dit is geen rekenen, maar 
hiermee oefenen we met teksten en informatie opzoeken.  
 

Groetjes Daan en Julian  

 

Groep 8 

De kinderen van groep 8 zijn begonnen aan hun laatste schooljaar. Als oudste leerlingen van de 

school kijken ze uit naar alle activiteiten die er dit jaar op het programma staan. En ook wordt er al 

druk gekletst over het voortgezet onderwijs.  

Wij hebben de eerste weken van dit jaar gebruikt om weer aan elkaar te wennen en elkaar nog beter 

te leren kennen, want dat zorgt voor begrip en respect voor elkaar. Op de foto is te zien dat er al heel 

hard is gewerkt en daar zijn we erg trots op. De kinderen laten zien dat ze er een mooi jaar van willen 

maken met elkaar!  
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In oktober zijn de volgende leerlingen en leerkracht jarig: 
 
03-10                   Fleur                Groep 7 
                              Eliaz                    Groep 8 
04-10                   Tijn                   Groep 6 
05-10                   Inge                 Groep 4 
                             Emma                     Groep 6 
07-10                   Henri                 Groep 5 
09-10                   Sera                 Groep 8 
                             Juf Rianne                         Groep 8 
13-10                   Maud                Groep 5 
18-10                   Bastiaan                Groep 8 
24-10                   Jinne                        Groep 4 
29-10                   Jurjan               Groep 1/2b 
30-10                   Meike                       Groep 4 
                        Chloé                     Groep 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Alles wat ik heb, is een naam en die heb ik van een ander.” 
 

-Herman van Veen-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Kinderkledingbeurs Nijeveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog herfst-/winterkleding liggen die uw kinderen niet meer 

passen, wij verkopen het graag voor u! U krijgt weer ruimte in de 

kasten en nog belangrijker u  steunt hiermee het goede doel, 

namelijk Kika!  (75% van de opbrengst gaat naar de inbrenger en 25% 

naar het goede doel.) 

Wanneer :   Zaterdag 12 oktober van 9:00-12:00 uur.  

Waar :        Dorpshuis De Schalle, Nieuweweg 27 te                           

                      Nijeveen.         

Voor deelname graag mailen naar : 
kledingbeursnijeveen@gmail.com 

 

Let op! alleen contante betaling, er is geen pin aanwezig. 

 

mailto:kledingbeursnijeveen@gmail.com
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Bijlage 2: Programma bibliotheek Meppel Kinderboekenweek 

 

 

Programma 

Kinderboekenweek 

  

We vieren in de Bibliotheek Meppel de Kinderboekenweek. Er is van alles te doen rondom 

het thema vervoer: 

Woensdag 2 oktober 

14:15 – 14:30: Opening van de Kinderboekenweek met het lied “Reis mee” van Kinderen voor             
                          Kinderen. 
 14:30 – 16:30: Instuif door Circus Okidoki uit Meppel met verschillende bijzondere voertuigen die   
                          kinderen zelf mogen uitproberen! 
 14:30 – 16:30: Vriendschapsarmbandjes maken 

Zaterdag 5 oktober 

11:15 – 12:00: Opening van het voorleesseizoen. Jonge kinderen worden voorgelezen over het thema  
                         “Reis mee” 

Woensdag 9 oktober 

14:30 – 16:30 Instuif door Circus Okidoki uit Meppel met verschillende bijzondere voertuigen 
 14:30 – 16:30 Vriendschapsarmbandjes maken 

Zaterdag 12 oktober 

Kom spelletjes doen, maak een zelfrijdend voertuig, maak een sleutelhanger voor je fietssleutel of doe 

mee met één van de andere toffe activiteiten! 

Woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober doorlopend 

Speurtocht langs boekhandel Bruna, boekhandel Riemer Barth, het Drukkerijmuseum en de 

Bibliotheek. 
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Bijlage 3: Programma bibliotheek Meppel Kinderboekenweek 

 

 
 


