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

Van de directietafel 
 
Wij staken de staking!  
De meerderheid van de teamleden wilde gaan staken, 
waaronder ikzelf. Toen we dit uitspraken en u als ouders 
informeerden, kregen we positieve reacties. In de loop van 
afgelopen vrijdag kwam het nieuws dat de onderwijsbonden 
een akkoord hadden bereikt. Opnieuw heb ik gepeild onder 
de teamleden: de staking was wat ons betreft van de baan. 
Afgelopen zondag was het chaos troef in onderwijsland. 
Onderwijsbond AOb trok het ‘niet staken’ in en CNV volgde 
erna.  
 
Dit alles onder grote druk van de achterban, maar vooral door 
de invloed van social media. Het ‘middel’ staking werd een 
‘doel’ op zich. Waar mijn vakbond echter geen rekening mee 
houdt, is mijn eigen achterban: u als ouders en de kinderen 
met jullie. Het was gewoonweg niet te verkopen dan om toch  
te gaan staken en u als speelbal te gebruiken. 
 
Als onderwijsmens wil ik ook dat het onderwijs een 
Toprioriteit is en ik ben tot veel bereid, zelfs tot staken. Maar 
niet op deze manier, gesteund door een zwalkende vakbond. 
U mag van ons verwachten dat als we staken, dit ten goede 
komt aan onze kinderen.  
Zonder hen en u als speelbal te gebruiken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind op maandag 
 
Week 44 ■ 28/10 - 01/11 
Stop! 
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38 
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt 
met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom 
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van 
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
 
Week 45 ■ 04/11 - 08/11 
Zorg voor mij 
Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de 
berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat niet 
kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet? 
 
Week 46 ■ 11/11 - 15/11 
Wat is het waard? 
Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat 
alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die 
ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. 
 
Week 47 ■ 18/11 - 22/11 
Ben jij het echt? 
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij 
gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij 
Laban, een broer van zijn moeder. 
 
Week 48 ■ 25/11 - 29/11 
Verrassing! 
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20 
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als 
hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit. 
 

Uit de informatiegids: ICT 

In ieder lokaal hangt een digitaal schoolbord of een Smart tv. Iedere leerling heeft de 
beschikking over een device, welke bekostigd wordt door het kindcentrum. De 
jongste leerlingen werken met i-pads en vanaf groep 3 werken de leerlingen met 
een Chrome- of Notebook. Alle voorzieningen worden ondersteund door een nieuw 
wifi-netwerk. Tal van zaken om trots op te zijn, maar ICT is binnen ons kindcentrum 
niet leidend. De leerkracht en pedagogisch medewerker zijn dat wel. ICT zetten we 
in ter ondersteuning van de activiteiten en lessen, bijvoorbeeld tijdens de verwerking. 
Een voorbeeld hiervan is dat er in de groepen 6 t/m 8 binnen het vakgebied rekenen gebruik 
wordt gemaakt van Snappet. Zo kunnen leerlingen op hun eigen niveau de verwerking maken en 
komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.  
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Kruidnotenactie 
Vele kinderen en ouders hebben zich de afgelopen periode ingezet 
voor de Kruidnotenactie. De verkoop heeft een totaalbedrag van  

€ 1.667,40 opgeleverd! Uiteraard wordt hier op gepaste wijze 
aandacht aan besteed in de verschillende groepen. Het bedrag komt 
ten goede aan het schoolplein en mede daardoor is er een 
speeltoestel gerestaureerd.  

 
Algemeen nieuws 
 
Musical voor één dag 
Een groep enthousiaste ouders heeft ons benaderd met de vraag of 
wij mee willen werken aan een actie van ‘Kinderen in de knel’. Het is 
de bedoeling dat de kinderen van ons kindcentrum zich kunnen 
opgeven voor een ‘musical in één dag’. Vrijdag 8 november a.s. wordt 
hierover informatie verstrekt. De daadwerkelijke dag voor deze 
musical is zondag 23 februari 2020. Op deze dag kunnen de kinderen 
met professionele begeleiding een musical instuderen, welke later op 
de dag wordt opgevoerd in de kerk. Daarnaast gaan we in de maand 
november voor deze actie collecteren. Ook wordt er in de 
verschillende groepen aandacht besteed aan deze actie, zodat er 
wellicht ook kinderen een kleine actie bedenken om geld in te 
zamelen. In iedere groep vindt u de collectebus, zoals op de 
afbeelding te zien is.  

 
Luizenteam 
Het Luizenteam is dringend op zoek naar versterking! Heeft u belangstelling? Neem dan contact op 
met ons! Na iedere vakantie is het Luizenteam actief, maar ook voeren zij extra controles uit. Zo gaan 
we samen voor een luizenvrij kindcentrum!  

 
Oudergesprekken  
Dinsdag 19 en donderdag 21 november a.s. vinden de ‘Facultatieve oudergesprekken’ plaats, op 
beide dagen van 15.30 tot 19.30 uur. Deze gesprekken zijn niet verplicht. U kunt een gesprek 
aanvragen en de leerkracht van uw kind kan u hiervoor uitnodigen.  De ouders van groep 8 worden 
wel allen verwacht. U krijgt zelf de gelegenheid om hier via Parro op in te tekenen. Een gesprek duurt 
15 minuten. Maandag 11 november a.s. zetten we de intekenlijst 'open' voor ouders met drie of 
meer kinderen en gescheiden ouders. Vanaf 16.00 uur ontvangen de betreffende ouders een melding 
via Parro. Op dinsdag 12 november a.s. gaat de intekenlijst 'open' voor alle andere ouders, eveneens 
vanaf 16.00 uur.  
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 5 november a.s. gaan de inlogkaarten mee met de kinderen. Hierna kunt u zelf naar 
hartenlust bestellen! 

 

Welkom! 

 
Micha is begonnen in groep 1. We wensen jou en je ouders een  
fijne en leerzame tijd bij ons in het kindcentrum! 
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Welnootjes 
Op zaterdag 26 oktober was het dan zover. We mochten optreden bij de Knijpkatroute in Nijeveen. 
In het donker verzamelden we op een locatie aan de dorpsstraat. Spannend hoor! De weg er naartoe 
was mooi verlicht met kaarsjes. Groepjes mensen kwamen luisteren naar ons optreden. We hebben 
wel 2 uur achter elkaar uit volle borst gezongen. Sommige liedjes konden we met de luisteraars 
samen in canon zingen. In het publiek zaten ouders, klasgenootjes, opa's en oma's en nog veel meer 
bekende mensen. Om 21.00 uur hebben we de avond afgesloten met een lied voor de ouders die ons 
op kwamen halen. Het was een groot succes!  
 
U bent van harte uitgenodigd op ons volgende optreden:  
Zondagavond 10 november 19.00 uur: zangdienst Nijeveen(gereformeerde kerk)  
 

Nieuws uit de groepen 

 
Peutergroep 
Ons vorige thema was thema Verkeer: we hebben een 
verkeerslicht en een zebrapad gemaakt, met auto’s door de verf 

gereden om bandensporen te maken en 
daarna alle auto’s door de wasstraat.   
We gingen veel wandelen, want buiten is 
overal verkeer. Favoriet was het om de 
trein te maken in de groep van stoeltjes, 
met een film van een trein op ons 
digibord. We wilden ook nog graag een 
ritje met de bus maken, maar die reed 
pas vanaf de middag, dat was jammer.  
 
 
 
 
 

Dan was er ook nog de Kinderboekenweek: groep 6 kwam bij ons voorlezen en dat vonden we 
gezellig en leuk. Als de bel ging dan werd er afgesproken dat we allemaal tegelijk gingen lezen en er 
werd meteen op ingespeeld, 
want lezen is leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babygroep  
Op de babygroep staat het treinspoor en een garage en lezen we boekjes over het verkeer. Ook 
verven we autootjes met onze voeten. De babygroep deed ook mee met de Kinderboekenweek. De 
dreumesen vonden de kinderen uit groep 6 erg interessant.   
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BSO 
Op de BSO doen we allemaal leuke dingen. We hebben onder andere gefiguurzaagd! Dat vonden de 

kinderen erg leuk om te doen, ook al was het best moeilijk. Ook op de BSO is het thema Verkeer. We 

maken een treinspoor en een benzinepomp met echte slangen.  

Ook hebben we sinds kort de Swinxs op locatie: hiermee kunnen we tikkertje spelen, verstoppertje 

doen, en vele andere spelletjes. De Swinxs is een sprekende computer en vertelt ons wat te doen en 

registreert ons door middel van polsbandjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 
In de herfstvakantie is het nieuwe thema Herfst begonnen en daar gaan we nog even op door. We 

gaan knutselen, lezen, luisteren, voelen maar ook veel buiten genieten van de herfst. 

In de vakantie zijn mini appeltaartjes  gebakken, met echte bladeren geverfd en geplakt en heeft de 

spin een mooi web gekregen in plastic zodat we ook kunnen voelen . 

We zijn erop uit geweest: twee groepen zijn naar TAMAN INDONESIA geweest en de BSO groep naar 

een Strongman in Meppel, bij Kindcentrum De Akker.  
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Groep 1/2 

De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema 
Vervoer. Dit sloot goed aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek ‘Reis je mee’. Tijdens de Kinderboekenweek 
hebben we heel veel gelezen. Elke dag ging er een bel. We 
moesten dan alles laten liggen waar we mee bezig waren en dan 
gingen we gaan lezen. Ook hebben we liedjes gezongen over het 
vervoer; ‘op een klein stationnetje’ en het liedje bij het thema 
‘varen, vliegen, rijden’. We hebben met elkaar fietsen in de klas 
bekeken: wat zit waar en hoe heet alles?  In het kader van 
burgerschap kwam de moeder van Sofia in de klas. Zij heeft ons 
een heleboel verteld over Rusland, het land waar ze geboren is. 
Van te voren hadden we vragen bedacht, dit deels ook 
aansluitend bij het thema Vervoer.  

 
Groep 3 en 4 
Op maandag 14 oktober jl. hadden we een workshop van Scala over erfgoed. We werden 
meegenomen in het verhaal over Meppel lang geleden. De tijd van de vissers, de bakkers, de smid en 
de tonnenmakers. Deze mensen werden uitgebeeld door de 
kinderen. Uiteindelijk zagen ze allemaal brand bij de Meppeler 
toren, dus de kinderen moesten denkbeeldige emmers water 
doorgeven aan elkaar. Maar uiteindelijk bleek het geen brand 
te zijn, maar een zwerm muggen om de toren heen: de 
Meppeler muggen! 

Met de biologieles mochten de kinderen zelf op hun notebook 
aan de slag om te experimenteren met de werking van 
tandwielen. Er werden hele mooie en soms ingewikkelde 
creaties gemaakt. Hierbij kwamen de kinderen erachter dat als 
je twee tandwielen aan elkaar vast maakt, dat ze allebei een andere kant op draaien. Wil je dat ze 
dezelfde kant opdraaien? Dan moet je er een ketting omheen maken, net als bij je fiets. 

 
Groep 5  

De herfstvakantie ligt al weer 

achter ons en we zijn weer lekker 

aan het werk. De dagen worden 

korter en de nachten langer. Dit 

past mooi bij het thema van taal: 

Nacht. We werken over allerlei 

aspecten van de nacht. 

 

Met rekenen zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. Daarom doen we de tafelchallenge. 

Ieder kind probeert wekelijks zijn of haar record te verbreken. Het eerste thema van geschiedenis 

hebben we afgesloten met het bouwen van een hunebed. 
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Groep 6 
Voor de vakantie zijn wij begonnen met een nieuw thema van 
geschiedenis. We werken deze weken over: De slavernij. De klas 
is verdeeld in vijf groepjes en elk groepje werkt een onderdeel 
uit. Ze verzamelen informatie, plaatjes, maken tekeningen, 
schrijven teksten en maken dan per groep een muurkrant. 
Daarna gaan wij aan elkaar presenteren wat wij geleerd hebben 
over dit onderwerp. Ze zijn super enthousiast, werken goed 
samen en de eerste informatie staat al op de muurkranten. Leuk 
om op deze manier bezig te zijn met elkaar! 
De onderdelen waar ze uit konden kiezen zijn: 
* Slavenhandel 
* Op een plantage 
* Opstand van de slaven 
* Slavernij nu 
* WIC (De West- Indische Compagnie) 
 
Groep 7 
Op 11 oktober jl. werd er in groep 7 een voorleeswedstrijd gehouden. De 
kinderen die dit wilden, mochten een stukje voorlezen uit een zelf 
gekozen boek. Na afloop hebben we met de klas een winnaar gekozen 
die mee mag doen met de voorleeswedstrijd in Meppel. Mette kreeg de 
meeste stemmen en heeft de voorleeswedstrijd in de klas gewonnen! 
Gefeliciteerd Mette en veel  succes bij de voorleeswedstrijd in Meppel. 
 
Groep 8 
 
Kinderboekenweek 
In de Kinderboekenweek hebben we meer aandacht besteed aan het lezen van boeken. We hadden 
een bel op school en als die ging moesten we 10 minuten gaan lezen. De boeken ‘Zeb.’ en 
‘Haaientanden’ heeft juf voorgelezen. We hebben ook toneelstukjes met de opening van de 
Kinderboekenweek gedaan. Bijvoorbeeld: groep 8 heeft gezegd waar hij heen ging op reis (dat is het 
thema) en waarmee auto, vliegtuig met de fiets dat soort dingen. 
Groep 7 en 8 ging een liedje zingen: row row row your boat, Groep 4, 5 en 6 zong cowboy billy boem, 
Groep 3 deed een liedje over een buschauffeur en groep 1 en 2 ging op een klein stationnetje zingen 
en toen was de voorstelling afgelopen.  We hadden ook een afsluiting daarin liet iedereen zien wat 
hij gemaakt had en geoefend heeft. 
Gemaakt door: Chloé, Melissa en Mariëlla. 
 
Handvaardigheid 
We konden uit verschillende dingen kiezen zoals: Koken, 3D kaartjes, Figuurzagen, Tekenen, Kleien, 
Slopen, T-shirts, Decoreren en Lego We do 
 
Anne-Mette heeft gekookt en Sera heeft 3D Kaartjes gemaakt.                                                                               
En we willen jullie wat vertellen over het koken en 3D kaartjes 
 
We begonnen om kwart voor 1 met handvaardigheid we gingen toen naar ons onderdeel. 
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Anne-Mette begon met koken en ze hebben groentesoep gemaakt. Dit waren de ingrediënten: 
paprika, prei, peterselie, bouillon blokje en gehaktballetjes. We sneden eerst alle groenten, toen 
maakten ze de gehaktballetjes en toen deden we het in de pan. Toen het klaar was deelden we het 
aan iedereen uit. Dat was het koken. 
 
En nu de 3D Kaartjes. Sera is begonnen met de 3D kaartjes. Eerst moesten we een afbeelding uit 
kiezen. En dat moest 3 keer uitgeprint worden en toen moest je de afbeelding inkleuren. Dan moest 
je het uitknippen en met 3D Stickertjes op elkaar plakken. En dan op de kaart plakken. Dit was de 3D 
kaartjes.    
Dit was handvaardigheid we hadden er veel plezier mee om te doen en te schrijven. 
Gr Anne-Mette en Sera 
 
Bedrijvendag  
Bedrijvendag wordt georganiseerd door Handelsvereniging Nijeveen. 
Wij moesten naar de Coöp Nijeveen, Jos Huls en H. Faber. bij de Coöp gingen 
we eerst naar het magazijn en de opslagruimtes, daarna moesten we brood 
snijden en in de zak doen. We moesten ook vakkenvullen en een speurtocht 
lopen. Daarna moesten we achter de kassa, aan het eind kregen we ook een 
zak pepernoten. Toen gingen we naar Jos Huls. Daar hadden ze een nieuwe 
machine, die sneed het hout. We kregen alles te weten over kozijnen en 
deuren van hout. Daarna gingen we naar H. Faber. Daar kregen we alles over 
installatietechniek te weten. Ook mochten we bekijken welke materialen hij 
gebruikt en kregen koffie. Aan het einde kregen wij allemaal een ijsje. 
Geschreven door Christian en Cas 
 
Met de Bedrijvendag zat ik in een groepje met Marit L en Anne-Elize en nog 2 van de Gaarlandt. Eerst 
gingen we naar de schoonheidsspecialist, ook ben ik naar tuincentrum Bert Visscher geweest en als 
laatst ben ik naar de huisarts geweest. Als eerst gingen we naar de schoonheidsspecialist. Eerst 
kregen we een rondleiding en daarna werden onze handen gescrubd en werd een klein stukje van 
onze armen geharst. Daarna kreeg ik een kleine massage. Vervolgens gingen we naar tuincentrum 
Bert Visscher. Eerst hadden we er niet zo’n zin in, maar toen we er waren vonden we het eigenlijk 
heel leuk. We mochten snel dingen doen en daarom vonden we dat eigenlijk veel leuker dan 
gedacht. Als laatst gingen we naar de huisarts. We kregen een rondleiding en mochten wat dingen 
proberen, zoals bloedprikken (wat bijna niemand durfde), we mochten onze hartslag meten en we 
mochten als laatst nog eventjes naar de spoedkamer. Aan het eind ging iedereen naar Sjanie voor het 
einde. Doei doei! 
Geschreven door Merle 
 
De hele klas werd opgedeeld in groepjes. Ik zat dus bij Univé verzekeringen, bij de logeerboerderij en 
als laatste naar Infratechniek. Alles was eigenlijk leuk, maar Univé het minst. De logeerboerderij is 
voor gehandicapte kinderen. Sommige kinderen logeren daar en andere wonen daar. We mochten 
de tillift en de loop-kar proberen. Toen gingen we naar Infratechniek. We mochten met een kraan 
spijkerpoepen en met een ijzeren ding mochten we stenen uit de straat halen. Ook mocht je met een 
laser hoogtepunten opmeten, dat was super. Als laatst heb je Univé. Dat was best leuk, we mochten 
vragen stellen, spelletjes doen en we kregen nog iets leuks. Ik vond het een leuke dag! Doei doei! 
Geschreven door Anne 
 
Ik ben naar infratechniek grondverzet geweest. Daar mochten we spijkerpoepen met een mini kraan. 
Toen ben ik naar Jos Huls geweest. Daar kon je hout in de houtbewerking machine doen en je mocht 
kozijnen in elkaar zetten. Daarna ben ik op de fiets naar Faber installatietechniek geweest. Daar werd 
uitgelegd hoe je met stroom en buizen moet omgaan. Toen we klaar waren gingen we naar iemand  
en daar moest iedereen verzamelen en toen kregen we een ijsje. 
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Geschreven door Rutger 

 
 
 
In november zijn de volgende leerlingen jarig: 

 
01-11                  Jaylinn Brouwer              Groep 1/2a 
03-11                  Juf Marieke                      Groep 6 

           05-11                  Sjenine Hulst                   Groep 1/2a 
10-11                  Luuk Wesselink               Groep 1/2a 
12-11                  Eva Oosterhuis                Groep 6 
13-11                  Anne-Mette van Es        Groep 8 
14-11                  Marilène Alblas                Groep 3 
17-11                  Tom Roeles                      Groep 1/2a 
                            Wouter Prins                   Groep 6 
19-11                  Juf Barbara             Kinderopvang 
20-11                  Jurre Kooiker                   Groep 1/2a 
24-11                  Teun Polinder                 Groep 1/2a 
26-11                   Anne Noort                     Groep 7 

           28-11                  Jesper van Es                   Groep 3 
                              
 
 

 
 

“Staking was ons enige middel... Toen er nog werk was” 
 

-Martin Simek-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Namens Meppel Actief 

 

 

 

 


