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Burgemeester Haitsmalaan 7 
7948 AE Nijeveen 
 
0522-490461 
j.schaper@trefonderwijs.nl 
www.kindcentrumdewel.nl 

Van de directietafel 
 
De dagen worden korter en het is steeds minder lang licht. 
Wat is het dan fijn om samen met familie en vrienden 
sinterklaas of kerst te kunnen vieren en in de donkere dagen 
voor een lichtpuntje te kunnen zorgen. Zo verheug ik mij nu al 
op de kerstviering van ons kindcentrum in de Gereformeerde 
kerk aan de Dorpsstraat. Vorig schooljaar was dit één van de 
hoogtepunten en nu we alle kinderen hiervoor uitnodigen, 
wordt het vast nog mooier! 
 
Dat we met z’n allen kerst willen vieren was een grote wens 
van ouders, maar ook vanuit het team. Het heeft echter wel 
een praktisch nadeel en dat is dat we meer mensen kunnen 
verwachten: past het allemaal wel in het kerkgebouw? 
Hierover hebben we nagedacht en verderop in de nieuwsbrief 
leest u hoe we dit op willen lossen. 
 
Ook denken we in deze tijd aan mensen die het minder 
hebben. Er is veel verdriet en armoede in de wereld, soms 
zelfs om de spreekwoordelijke hoek. Daarom collecteren we 
na afloop van de kerstviering voor ‘Kinderen in de knel’, 
waaraan ook de actie van ‘Musical in één dag’ verbonden is. 
Een mooi initiatief, bedacht door een groep enthousiaste 
ouders. 
 
Of het nu om de kerstviering gaat, of het denken  
aan en actievoeren voor de medemens: 
we doen het ‘samen’ in Nijeveen!  
Ik wens u via deze weg veel heil en zegen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind op maandag 
 
Week 49 ■ 02/12 - 06/12 
Ik zie je wel 
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38 
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol 
van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het 
tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en 
zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek 
van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus. 
 
Week 50 ■ 09/12 - 13/12 
Zing in het donker 
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80 
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een 
groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later 
zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is. 
 
Week 51 ■ 16/12 - 20/12 
Kom je ook? 
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20 
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar 
beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren 
worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. 
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze 
gaan meteen naar de stal. 
 
Week 02 ■ 06/01 - 10/01 
Jij bent bijzonder 
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52 
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer 
te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de 
wereld al zo lang heeft gewacht. 
 

Uit de informatiegids: Vrijwillige ouderbijdrage 

Wij vragen van u jaarlijks een bijdrage om de onkosten van verschillende activiteiten 
te dekken, zoals sinterklaasfeest, kerstviering, het pleinfeest, enzovoort. Deze 
bijdrage is vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om deze bijdrage te 
betalen, zodat wij deze activiteiten kunnen blijven organiseren.  
De bijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 30,- (inclusief het 
vervoer naar Swim2Play, zie hoofdstuk 3.4.7) per kind. In de loop van het 
schooljaar krijgt u een brief met het verzoek de ouderbijdrage over te maken. De 
Ouder Activiteiten Commissie (OAC) beheert de rekening waar de ouderbijdrage op 
wordt gestort. De OAC legt hierover verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en 
met een financieel verslag aan u als ouders. Dit verslag komt ter sprake tijdens de algemene 
ouderavond in het voorjaar. 
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Algemeen nieuws 
 
Musical in één dag 
De afgelopen weken hebben wij geld opgehaald voor het project ‘Kinderen in de knel’, op initiatief 
van een groep enthousiaste ouders. We hebben met de Rainbow-duiven € 86,97 opgehaald. Na 
afloop van onze kerstviering zullen we voor ditzelfde doel collecteren. De actie ronden we af op 
zondag 23 februari 2020, wanneer de ‘Musical in één dag’ wordt ingestudeerd en getoond aan alle 
belangstellenden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 3 van deze nieuwsbrief. 

 
Schoolplein  
Inmiddels wordt ons buitentheater al volop gebruikt en is het kleine speeltoestel gerepareerd. De 
volgende fase breekt aan: binnenkort wordt er gestart met de reparatie van het grote speeltoestel en 
wordt de Pannakooi opgeleverd!  
 
Spelletjesochtend  
Op vrijdag 20 december a.s. houden wij onze jaarlijkse spelletjesochtend samen met opa’s 
en oma’s. Van 9.30 tot 11.00 uur zijn de opa’s en oma’s van harte welkom bij ons in 
het kindcentrum! De kinderen of de opa’s en oma’s zorgen zelf voor 
gezelschapsspelletjes. Denk aan ganzenbord, domino, risk, monopoly, stratego, 
enzovoort. Het is ook mogelijk om tussendoor te wisselen van lokaal of gebouw als 
opa of oma met meerdere kleinkinderen en hun vrienden een spelletje wil doen. 
Natuurlijk staat de koffie klaar. De kinderen zijn deze dag 12.00 uur vrij.       

 
Schoonmaakavond 
Dinsdagavond 28 januari a.s gaan we de school schoonmaken. We hopen dat we weer op uw komst 
mogen rekenen. Deze keer zijn de ouders aan de beurt met de achternaam L tot en met Z. In januari 
zullen we deze ouders een mail sturen in welk lokaal ze worden verwacht en wat zij mee mogen 
nemen. 
 

Typecursus bovenbouw 
Ook dit schooljaar wordt er weer een typecursus aangeboden door Typetuin bij ons op school. De 
cursus is geschikt voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en gaat in maart 2020 van start op 
demaandagmiddag. Aanmelden kan via de brief uit bijlage 1 van deze nieuwsbrief. Inschrijven voor 1 
januari 2020 betekent een korting op de cursusprijs.  
 

Handvaardigheid 
In oktober en november hebben we in de bovenbouw op vrijdagmiddag een circuit opgezet wat 
betreft de creatieve vakken. Met hulp van (groot)ouders hebben we allerlei verschillende opdrachten 
kunnen aanbieden. In januari starten we met een circuit gericht op muziek, dans en toneel. Daarna 
gaan we nogmaals een circuit organiseren gericht op handvaardigheid, tekenen en techniek. Heeft u 
leuke ideeën? Wilt u graag helpen met één van de onderdelen? We horen het graag!  
 

Poppenvoorstelling familie Noort 
Vier jaar geleden heeft de familie Noort met aanhang een poppenvoorstelling gegeven. Op 
donderdag 12 december a.s. bieden zij dit opnieuw aan voor de groepen 3 t/m 8. De voorstelling is 
gebaseerd op ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens en de familie Noort speelt dit al sinds 1981. 
Jaarlijks staan zij in Bronkhorst op het Dickens Festival en de familie wil de voorstelling nog graag 
eens aanbieden, aangezien Lucas (groep 8) en Anne (groep 7) binnen afzienbare tijd ons kindcentrum 
verlaten. Mocht u uw kinderen hier niet bij willen hebben, om wat door reden dan ook: laat dit dan 
weten aan de betreffende leerkracht(en).  
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Medezeggenschapsraad (MR) 

Vernieuwing in de MR   
   
Het kindcentrum verspreidt haar maandelijkse nieuwsbrief via mail en u opent hem. In de 
nieuwsbrief leest u: ‘De MR zoekt nieuwe leden, iets voor u?’   
“Oei, ze zoeken ouders om met het kindcentrum mee te praten over het beleid. Nee, dat is niks voor 
mij. Ik weet toch niets over beleidszaken en het is toch allemaal goed geregeld? Nou ja, met een paar 
dingetjes ben ik het niet helemaal eens. Ik denk dat het kindcentrum daar aandacht aan moet geven. 
Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen?”   
   
Ouders in de MR; je ziet ze niet echt maar je leest er wel eens wat over in de nieuwsbrief.   
Weliswaar gebeurt het meeste op de achtergrond maar de MR kan gevraagd en ongevraagd advies 
geven aan de directie van het kindcentrum. Meedenken mét het kindcentrum over de manier van 
onderwijs die wordt gegeven. De MR geeft ook zijn goedkeuring aan schoolplannen, jaarplannen, 
schoolgids, kassen, ouderbijdrage en ga zo maar door. En of het nu over beleidszaken gaat of over 
bijvoorbeeld de website, de inbreng van de ouders is daarin erg belangrijk.   
   
De school kan eigenlijk niet zonder de MR. Natuurlijk is dit wettelijk vastgelegd en moet elke school 
of kindcentrum een MR hebben. Het is niet alleen belangrijk om naar de ouders te luisteren maar 
ook om de goedkeuring van de ouders te krijgen. En dat kan met de oudergeleding van de MR.   
   
De oudergeleding van de MR zoekt inderdaad nieuwe leden met ingang van schooljaar 2020-2021. 
Femke Prins stopt na vijf jaar in de MR te hebben gezeten en Wouter Noort stelt zich na een periode 
van vier jaar niet herkiesbaar. We zoeken dus twee nieuwe leden. Over deze verkiezing zullen we u 
binnenkort via de mail op de hoogte stellen.  
  
U leest de nieuwsbrief nog een keer. ‘De MR zoekt nieuwe leden, iets voor u?’ Ja!  
  
MR spreekuur bij oudergesprekken 
  
Bij de eerstvolgende oudergesprekken op 11 en 13 februari 2020, zal de MR op de middag en avond 
in de gemeenschapsruimte een spreekuur hebben. Als u iets over school met ons wil delen of u wilt 
misschien het nieuwe MR lid worden, dan kan u ons aanspreken. Houd voor de exacte tijden de 
volgende nieuwsbrief in de gaten. 
 

Sinterklaas 
Donderdag 5 december a.s. verwachten wij rond 8.45 uur Sinterklaas en zijn pieterbazen bij 
het kindcentrum. Wij ontvangen hem op het grote plein, waarna hij met de peuters en 
kleuters mee zal gaan naar het speellokaal. Eveneens zullen de groepen 3 & 4 de 
goedheiligman bezoeken in het speellokaal. Daarna zal Sinterklaas de andere groepen nog 
met een bezoekje vereren. In alle groepen vindt er een feestelijk programma plaats, 
waarbij er in groep 5 t/m 8 aandacht is voor de lootjes, surprises en gedichten. 
Woensdag 4 december a.s. mogen de surprises naar school gebracht worden of uiterlijk 
donderdagochtend 5 december voor 8.15 uur. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen en 
ouders/verzorgers de surprises komen bekijken. We zullen ze tentoonstellen in de 
gemeenschapsruimte.  
De leerlingen hoeven geen eten & drinken mee te nemen voor de ochtendpauze, maar wel 
voor de lunch. We gaan op deze dag gewoon tot 14.00 uur naar school. 
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Vrijdag 6 december a.s. beginnen de lessen om 10.30 uur i.v.m. met pakjesavond. Uw kind is 
vanzelfsprekend om 8.30 uur welkom, mocht u elders verplichtingen hebben. De leerkrachten zijn er 
en zorgen voor een passend programma.  
 

Kerstviering  
Woensdag 18 december willen we samen met alle kinderen het kerstfeest vieren. Evenals andere 
jaren beginnen we ook nu weer ’s avonds om 19.00 uur. Mede op verzoek van ouders hebben we 
ervoor gekozen om kerst dit jaar met alle kinderen en ouders samen te vieren in de Gereformeerde 
kerk, Dorpsstraat 7 in Nijeveen. Dit heeft echter wel een consequentie, betreffende het aantal 
personen dat per gezin meegenomen kan worden. Per gezin kunnen er drie personen mee, waarbij 
de leerlingen die onderwijs volgen niet worden meegerekend.  
Voor de kinderen t/m 4 jaar kan er opvang geregeld worden, maar zij zijn eveneens welkom tijdens 
de dienst. Wilt u gebruik maken van opvang? Laat dit dan voor donderdag 12 december a.s. weten 
middels een email aan het kindcentrum (j.schaper@trefonderwijs.nl)  
Na afloop van de viering is er de gelegenheid om tezamen koffie en thee met elkaar te drinken en 
ook voor de kinderen is er wat georganiseerd.  
 

Welnootjes 
Op zondagavond 10 november jl. mochten 
we optreden tijdens de zangdienst in 
Nijeveen. We begonnen de avond met een 
leuke binnenkomer. Terwijl wij binnen liepen 
werd er een lied gezongen waarvan wij de 
bewegingen deden. Daarna mochten wij het 
lied zingen en deed de gemeente de 
bewegingen. We hebben ook nog wat 
andere liedjes gezongen en de kinderen van 
groep 8 mochten een stukje solo zingen. Als 
laatste sloten we af door een lied samen te 
zingen met een groot koor. Hiervan waren 
we best onder de indruk.  
Alhoewel de Sint nog in het land, zijn wij nu 
al begonnen met het zingen van kerstliedjes. Ons volgende optreden is namelijk op 22 december 
tijdens de kerstmarkt in Nijeveen. Komt u dan ook naar ons optreden luisteren? 

 

Kinderopvang 
 
Afgelopen weken hebben wij gewerkt met het thema ‘herfst’. We zijn 
met alle groepen op avontuur geweest in en met de natuur! Inmiddels 
zijn we begonnen met het thema ‘Sinterklaas’. In dit thema gaan we op 
ontdekkingsreis met cadeautjes, inpakpapier en schoenen.  
 
Babygroep 
Op de babygroep voelen we natuurlijke materialen. Hoe voelt een 
dennenappel? Of bladeren? Er staat een bak met bladeren op de groep 
en de baby’s mogen ontdekken wat er in zit.  
Nu het thema Sinterklaas begonnen is, scheuren de dreumesen 
cadeautjes open en voelen de baby’s aan een jute zak. De zak zit vol 
met cadeautjes, wat zit erin?  
 

mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
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Peutergroep 
Op de peutergroep hebben we ons eigen bos gemaakt! De kinderen mochten 
de blaadjes laten vallen uit de lucht, de kastanjes en dennenappels vielen op de 
grond en daarna mochten ze zelf door het bos lopen. Dat was leuk!  
 
Ook hebben we onze eigen lampion gemaakt 
om mee Sint Maarten te lopen. De peuters 
kleurden een papier met wasco en verfden deze 
daarna met olie. De peuters liepen ook nog een 

rondje door school met groep 1 en 2 en zongen liedjes.  
 
Daarna kwam Sinterklaas in ons land. De groep is versierd met 
slingers, cadeautjes en een haard. De kinderen verkleden zich als Piet 
of Sint.  
 
‘Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u sinterklaasje’ 
 
We zingen iedere dag sinterklaasliedjes. Iedere peuter neemt zijn eigen oude schoen mee die ze 
kunnen zetten voor de haard. Voordat de kinderen de schoen zetten fleuren ze deze op door de 
schoen te verven!   
 
BSO 
De thema’s herfst en Sinterklaas 
nemen we ook mee naar de BSO. 
Voor thema herfst hebben de 
kinderen vogelvoer gemaakt, 
gesjoeld met eikels en bladeren 
omgetrokken en deze gekleurd. 
Ook zijn er koekjes gebakken. 
Het waren gezellige dagen!  
 
Voor thema sinterklaas worden 
er pepernoten gebakken. Ook 
doen we spelletjes in de gymzaal met cadeautjes o.a. tik tak cadeau. Degene bij wie het pakje 
‘ontploft’ krijgt een zwarte streep op zijn gezicht. De meiden van de BSO knutselen graag, zij maken 
een stoomboot van ijsstokjes en fleuren deze op met onder andere verf. 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Groepen 1 & 2 
De afgelopen periode hebben we gewerkt over de herfst. We hebben verschillende werkjes gemaakt, 
liedjes geleerd en oefeningen gedaan.  Een aantal kinderen zijn ook druk geweest samen met juf 
Roeleke en juf Debora met het muizenhuis. Ze hebben vanuit een plattegrond en vele gesprekken 
een heel mooi muizenhuis in tweetallen gemaakt. Nu november al weer ten einde is, komt de 
gezellige de decembermaand eraan. We zullen de komende weken dan ook over Sinterklaas en kerst 
gaan werken. 
 
Swim2Play groep 1 en 2 
U heeft al een algemene mail ontvangen betreffende Swim2Play in zwembad Hesselingen te Meppel. 
Hierin heeft u kunnen lezen dat ook onze groepen 1 en 2 deelnemen aan de activiteiten en we gaan 
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met de bus heen en terug.  Voor een juiste indeling bij de activiteiten is het goed om te weten hoe 
ver uw kind is wat betreft het zwemmen.  
Gaat uw kind al naar zwemles? Heeft het al een zwemdiploma? Of geen van beiden? Dit willen we 
graag van u horen voor vrijdag 6 december, middels een e-mail of een Parro-bericht. 
Ook horen we graag van u op wie we kunnen rekenen als extra hulp bij het omkleden voor en na het 
zwemmen. Per keer hebben we 6 hulpouders nodig voor de beide kleutergroepen. 
Dinsdag 17 december a.s is de eerste keer.  Op dinsdag 7, 14, 21 en 28  januari 2020 zijn de andere 
dagen van Swim2Play. 
De groepen 1 en 2 vertrekken om 9.00 uur met de bus vanaf het kindcentrum en we zwemmen van 
9.35 tot 10.20 uur. We vragen de hulpouders om op eigen gelegenheid naar het zwembad te komen. 
 
Rapporten 
We hebben al van veel kinderen het  rapport weer teruggekregen. Mocht u die van uw kind nog thuis 
hebben, zou u die dan deze week weer willen inleveren? Dan hebben we ze voor de volgende keer al 
op school.  

 
Groep 3/4 
We zijn al over de helft! In groep 3 en 4 doen we al vanaf het begin van het 
schooljaar het 100-dagenproject. We doen iedere schooldag een rietje in 
een pot. Hebben we weer 10 losse rietjes? Dan maken we hier een bosje van 
en stoppen dit bosje in de pot van de tienvouden. Zo wordt de opbouw van 
de getallen heel mooi inzichtelijk gemaakt. Laatst was schooldag 50 aan de 
beurt! Dit hebben we gevierd met een half feestje. De kinderen kregen een 
half snoepje en we hebben het spel gespeeld van de dokter en de halfdove 
patiënt. De dokter noemt een getal (bv. 10) en de halfdove patiënt 
antwoordt met de helft (5 in dit geval). We gaan op naar de 100, dan vieren we het 100-dagenfeest! 
Betreffende Swim2Play: Gaat uw kind al naar zwemles? Heeft het al een zwemdiploma? Of geen van 
beiden? Dit willen we graag van u horen voor vrijdag 6 december, middels een e-mail of een Parro-
bericht. 
 

Groep 5  
Kritisch zijn op je eigen werk. Dat is best lastig. We zijn hier druk mee aan het oefenen. Met het 
dictee kun je een nakijksticker verdienen, maar toch worden niet alle fouten goed verbeterd. Daarom 
mag je nu met 10 nakijkstickers het dictee op tafel schrijven. Dit motiveert om goed na te kijken, 
want wie wil nu niet eens lekker op tafel schrijven met een stift! 
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Groep 6 
De spijsvertering, dat is ons nieuwe thema van 
Staal. We zijn druk bezig om de woordenschat 
eigen te maken. Woorden als de ontlasting, het 
maag-darmkanaal, de spijs, de verstopping 
passeren de revue. Af en toe komen er dan wel 
wat blosjes op de wangen van de kinderen en de 
juffen, maar over het algemeen hebben we dikke 
pret over dit interessante onderwerp. Verder leren we tips te 
geven, bekijken en beoordelen we demonstraties van proefjes en 
spelen we het spijsverteringsspel. Maar tot zo ver... Excuseer mij, 
want ik zoek even het kleinste kamertje van het huis op! ;-) 
 

Groep 7 
Op 19 november jl. zijn we naar het Drents Archief in Assen geweest. We gingen hiernaar toe met de 
bus. We kregen informatie over de slavernij. Eerst kregen we een uitleg en een verhaal over 
Catharina met een slavenjongetje. Hierna werden we in 2 of 3 tallen verdeeld en moesten we een 
soort game spelen. Tijdens deze game moesten we vragen beantwoorden om erachter te komen 
waar de parelketting van Catharina lag. Als je bij de eindpagina van de game was, kreeg je een zin 
waar de ketting zou liggen. Daarna gingen alle groepjes zoeken. Het tweede onderdeel van de dag 
was in een soort studio. Hier maakten we een quiz en hebben we verschillende oude documenten 
bekeken uit het archief. De nieuwe jongen Jorn was er ook bij. Het was een leerzame ochtend. 
 

 
 

Groep 8 
In groep 8 zijn de voorbereidingen gestart voor het kiezen van een nieuwe school. Het duurt nog 
meer dan een half jaar voordat de leerlingen de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, maar 
de komende maanden zal er al een keuze gemaakt moeten worden voor een school. Inmiddels zijn er 
met alle leerlingen en ouders gesprekken gevoerd over het voorlopig schooladvies. Maandagavond 
25 november was er een informatieavond, georganiseerd met de Gaarlandtschool, waar de 
voortgezet onderwijs scholen zich konden presenteren aan de ouders. De leerlingen krijgen de 
komende maanden de kans om op de verschillende scholen een kijkje te gaan nemen. Een aantal 
scholen organiseren meeloopmiddagen. En eind januari is er op alle scholen een open dag. Zo 
kunnen de kinderen, samen met hun ouders, een goede keuze maken!  
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In december zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
04-12  Silke    groep 1/2 a 
06-12  Renze    groep 4 
09-12  Bjorn     groep 6 
  Sven    groep 6 
10-12  Anne-Elize   groep 8 
11-12  Lieke    groep 8 
  Juf Riëte   groep 8 
16-12  Daniël   groep 4 
17-12  Mette    groep 7 
19-12  Joost    groep 7 
20-12  Marit    groep 8 
24-12  Rick    groep 3 
25-12  Ruben   groep 3 
27-12  Juf Annet   groep 7 
  Juf Marja   groep 3/4  
29-12  Fileine   groep 5 
 
 

                              
 

 

“Denk positief. Als je in een vijver bent gevallen, tast dan in je  
zakken of er vis in zit.” 

 
-Darrel Royal-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Typetuin 
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Bijlage 2: Kindcentraal Drenthe 

 

Normen en waarden zijn tijdloos, toch? 

Toenemend geweld tegen hulpverleners, scheldkanonnades op social media en politici die expliciet 

en grof taalgebruik hanteren… Gaan wij er als samenleving op achteruit? Hebben wij massaal een 

korter lontje? En is verdraagzaamheid alleen nog maar een woord waarover we in de bijbel lezen?     

 

Als christelijke Kindcentra in Drenthe willen we ons hard maken voor het behoud van de 

ongeschreven gedragsregels en waardes die het cement van onze maatschappij vormen. De wereld 

verandert, maar normen en waarden mogen nooit uit de tijd raken. Samen moeten wij het goede 

voorbeeld geven aan de jongste generatie. De generatie die aan onze zorg is toevertrouwd van baby 

tot middelbare schoolleeftijd.  

Op onze scholen leren we kinderen immers niet alleen basiskennis, maar ook 21 eeuwse 

vaardigheden. Zij leren om samen op te trekken, waardering te tonen voor de ander en 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. Zodat zij straks hun kwaliteiten kunnen inzetten voor 

een samenleving die staat voor betrokkenheid, aandacht, gelijkwaardigheid en geborgenheid. Want 

onze normen en waarden zijn tijdloos, toch? 

In de maand december lanceren wij (samen met alle andere christelijke Kindcentra in Drenthe) de 

campagne ‘Kindcentraal in Drenthe’. Er is een website gemaakt: www.kindcentraalindrenthe.nl waar 

alle stichtingen en scholen te vinden zijn.  

In week 50 & 51 staan er in de gehele provincie driehoeksborden en kun je posters en social media 

posts van ons tegenkomen.  

 

We hebben ook een nieuwe film gemaakt ‘Een dag op het Kindcentrum’. Bekijk via deze link het 

resultaat. U staat ook achter deze campagne. Toch? 

 

 

 

 

 

  

http://www.kindcentraalindrenthe.nl/
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Bijlage 3: Musical in één dag

 

 


