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Schoolbelletje
Nieuwsbrief januari

Agenda:
14-01 Swim2Play
16-01 Workshops groep 1/2

Van de directietafel
Vanaf deze plaats wens ik u het allerbeste voor 2020!

Bijeenkomst NME
17-01 Kunstcarrousel groep 5 en
6, Pabo Meppel
20-01 Workshop muziek
groep 5 en 6
Peutergym: 9.00

Gevoelsmatig zijn we zo ongeveer halverwege het schooljaar.
De Cito-toetsen staan op punt van beginnen, de rapporten
worden bijgehouden en erna worden er oudergesprekken
gevoerd. Er wordt een hoop geëvalueerd. We evalueren niet
alleen uw kind, maar ook ons eigen handelen en ons
onderwijs. Zo weten we of we op koers zijn in het eerste jaar
van deze schoolplanperiode.

1

21-01 Swim2Play
Bijeenkomst ICT
22-02 Leerlingenraad: 13.15
MR: 14.30
Bijeenkomst Taal- en
Rekencoördinatoren
24-01 Speelgoedochtend
peuters en kleuters
27-01 Workshop muziek
groep 5 en 6
28-01 Swim2Play

We gaan op 30 en 31 januari a.s. in ieder geval niet staken.
Hoewel een ieder teamlid een persoonlijk stakingsrecht heeft,
wordt hier geen gebruik van gemaakt. Wel blijven we alert op
ontwikkelingen vanuit het werkveld en nemen iedere
stakingsoproep serieus.
Wat we ook serieus nemen is uw mening vanuit de
oudertevredenheidspeiling. Hoewel we gemiddeld genomen
beter ‘scoren’ dan de vorige afname, komen er ook
ontwikkelpunten naar voren. Eén van deze punten wordt
meteen opgepakt, betreffende de hygiëne in het
onderbouwgebouw. De komende periode worden alle
toiletten gerenoveerd dan wel vernieuwd.

Schoonmaakavond
L t/m Z
30-01 Teamoverleg
31-01 Studiedag:
alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,

03-02 Nieuwsbrief februari

Jan Schaper
Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020
Directeur Kindcentrum De Wel

Kind op maandag
Week 2 ■ 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.
Week 3 ■ 13/01 - 17/01
De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden:
gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van
de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.
Week 4 ■ 20/01 - 24/01
Ga je met mij mee?
Matteus 4: 1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die
hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de
beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.
Week 5 ■ 27/01 - 31/01
Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet
Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het
gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.

Uit de informatiegids: Leerlingvolgsysteem
In de peutergroep maken we gebruik van de methode Peuterplein en in de groepen
1/2 maken we gebruik van Kleuterplein. Beide methoden zijn van dezelfde uitgeverij
en sluiten goed op elkaar aan. De leerlingen worden binnen deze methoden
‘gevolgd’ door middel van observatie en registratie. Zowel de peuters als kleuters
maken geen toetsen. Vanaf groep 3 maken leerlingen tweemaal per jaar een aantal Cito
toetsen, binnen de vakgebieden rekenen en taal & lezen. De resultaten worden bijgehouden in het
leerlingvolgsysteem en u ontvangt de Cito-scores als bijlage. Het rapport wordt twee keer per
schooljaar meegegeven. Vanaf groep 6 worden de Cito-scores gebruikt voor de Plaatsingswijzer. De
Plaatsingswijzer is een digitale tabel die de scores omzet naar een advies voor het Voortgezet
Onderwijs. Door dit vanaf groep 6 te doen, krijgen we een breed beeld van de leerling en zijn we niet
afhankelijk van één moment. In groep 8 nemen we de Cito Eindtoets af.
De scores zijn voor ons een gegeven en we kijken in de eerste plaats naar uw kind. Zeker in de laatste
fase van het basisonderwijs willen we vanuit de dialoog met u als ouder(s) een goede vervolgkeuze
maken met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs. Alle leerlingen staan daarnaast geregistreerd in
Parnassys. In dit digitale systeem verwerken wij de aanmeldingen, maar houden we ook alle
relevante informatie bij, zoals Cito-scores, cijfers methodetoetsen, absenties, notities, rapporten, etc.
Vanuit dit systeem ontvangt u e-mails van het kindcentrum en ook Parro is hieraan gekoppeld.
Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020
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Algemeen nieuws
Luis in de pels
Het spreekwoord ‘iemand een luis in de pels zetten’ betekent ‘iemand last bezorgen’ en dat is niet
voor niets. De luizen en/of neten bezorgen ons overlast en dit betekent dat we ons beraden op een
nieuwe aanpak binnen het luizenteam. Wat deze aanpak inhoudt en wat dit voor u als
ouders/verzorgers betekent, laten we binnenkort aan u weten middels een apart bericht. Samen
moeten we gaan voor een luizenvrij kindcentrum!

Het plein
In de afgelopen periode is er weer hard gewerkt op het plein. Nadat het buitentheater in de
zomervakantie werd gerealiseerd, was het nu tijd voor de Pannakooi. De Pannakooi wordt al goed
gebruikt en de kinderen zijn er erg blij mee. Uiteraard danken wij de bedrijven die dit gerealiseerd
hebben, maar vooral ook de leerlingenraad. De kinderen uit de leerlingenraad denken voortdurend
na over verbeteringen in en om het kindcentrum. Tevens wordt binnenkort de laatste hand gelegd
aan de reparatie van het grote klimtoestel op het voorste deel van het plein.

Oudertevredenheidspeiling
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen is de Oudertevredenheidspeling (OTP) afgenomen en
zijn de resultaten binnen. We danken alle ouders/verzorgers die de moeite hebben genomen deze in
te vullen. De resultaten zullen gebruikt worden te analyseren wat wij als kindcentrum kunnen
verbeteren. De analyse wordt gedeeld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast
houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief.
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School- en gezinsdienst
Zondag 26 januari a.s. houden we de jaarlijkse school- en gezinsdienst. Om 10.00 uur begint de
dienst in de Gereformeerde Kerk aan de dorpsstraat.Voorganger dit jaar is ds. C.J. Kolijn en de
organist is Arjan Kroes. We hopen er weer een fijne dienst van te maken. Het thema dit jaar is: Ga je
mee ... Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Komt u ook?

Schoonmaakavond
Dinsdagavond 28 januari a.s. staat de halfjaarlijkse schoonmaak op het
programma. Dit keer verwachten we de ouders met de achternaam L
tot en met Z. Deze ouders ontvangen nog een mail in welk lokaal ze
worden verwacht om te komen poetsen en wat zij mee mogen nemen.
Samen houden we zo het gebouw schoon en fris waarin dan weer
gewerkt en gespeeld kan worden.

Onderwijsstaking 30 en 31 januari a.s.
Zoals u wellicht hebt meegekregen hebben verschillende onderwijsvakbonden opgeroepen om op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. het werk neer te leggen. De verschillende teamleden hebben
besloten hier geen gehoor aan te geven, omdat men van mening is dat er verschillende goede
initiatieven zijn gestart met de ingang van het nieuwe cao. Op donderdag 30 januari a.s. gaan de
deuren dus ‘gewoon’ open. Op vrijdag 31 januari a.s. blijven ze dicht, maar dit heeft dan te maken
met de geplande studiedag.
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Cito-toetsen januari 2020
In januari nemen wij de Cito-toetsen af, dit zijn de M-toetsen. Zo in het midden van het schooljaar
zijn wij benieuwd wat we met ons onderwijs bereikt hebben. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde
toetsen, die wij hanteren om uw kind goed te kunnen volgen.
De toetsen worden (zoveel mogelijk) afgenomen op de volgende dagen:
Vak:
Rekenen deel 1
Werkwoordspelling deel 1
Begrijpend lezen deel 1
Begrijpend lezen deel 2
Werkwoordspelling deel 2
Rekenen deel 2
Begrijpend lezen deel 3
Begrijpend lezen deel 1
Begrijpend lezen deel 2
Rekenen deel 1
Spelling deel 1
Rekenen deel 2
Spelling deel 2
Rekenen deel 2
Spelling deel 1
Rekenen deel 3
Spelling deel 2

Groep:
3 en 4
7 en 8
5 t/m 8
5 t/m 8
7 en 8
4
5 t/m 8
4
4
5 t/m 8
5 t/m 8
5 t/m 8
5 t/m 8
3
4
5 t/m 8
4

Datum:
maandag 13 jan.
maandag 13 jan.
dinsdag 14 jan.
woensdag 15 jan.
woensdag 15 jan.
woensdag 15 jan.
donderdag 16 jan.
donderdag 16 jan.
maandag 20 jan.
dinsdag 21 jan.
dinsdag 21 jan.
woensdag 22 jan.
woensdag 22 jan.
woensdag 22 jan.
donderdag 23 jan.
donderdag 23 jan.
maandag 27 jan.

In januari wordt ook de technische leesvaardigheid van kinderen in groep 4 t/m 8 getoetst door
middel van AVI-lezen (teksten) en/of DMT- lezen (woorden lezen).
Groep 3 volgt de toetsen van de methode Lijn 3, na thema 6 kan Cito spelling getoetst worden.
In groep 4 moeten bepaalde Cito-toetsen nog voorgelezen worden, vanwege de combinatiegroep
zijn daar andere momenten voor gekozen. Swim to play gaat gewoon door op de dinsdagen.
Er wordt rekening gehouden met kinderen die meer tijd nodig hebben voor de toetsen.
Wat kunt u als ouders doen? U hoeft niet meer dan wat normaal is te doen. We verzoeken u wel
vriendelijk om geen afspraken te maken met de tandarts/de orthodontist etc. onder schooltijd op
deze dagen.
Onderstaand stukje is voor de kinderen:
De mensen die deze toetsen samenstellen, kennen je helemaal niet. Ze weten niet
dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, zorgzaam en attent en dat je elke dag
probeert goed je best te doen.
Dus kijk na de toetsen tevreden naar je resultaten en wees er trots op, maar
onthoud vooral dat er heel veel manieren zijn om slim te zijn en een goed mens.

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020
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Welkom!
In de afgelopen periode zijn er een aantal kinderen bij ons
begonnen. We wensen Thomas, Nimda, Ilana, Sylvia, Levi en
Jorn een plezierige en leerzame tijd toe binnen ons kindcentrum!

Medezeggenschapsraad (MR)
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 het kindcentrum met ons wil delen
of u wilt misschien het nieuwe MR lid worden, dan kunt u ons aanspreken. Houd voor de exacte
tijden de volgende nieuwsbrief in de gaten.

Intern begeleider
Goede vraag! Naast groepsleerkracht ben ik ook intern
begeleider voor kindcentrum De Wel, voor het gemak
wordt het vaak IB’er genoemd. Op maandag heb ik
ambulante tijd om deze taak uit te kunnen voeren. Op
dinsdag en woensdag geef ik les in groep 3/4. Als ik op
deze dagen IB-activiteiten heb, wordt er vervanging
geregeld. Ik studeer op donderdag (en thuis) aan
Windesheim in Zwolle voor de Master Educational
Needs/Begeleider in het Onderwijs en ik ben nu met het
tweede (laatste) jaar bezig. Het heeft me al veel nieuwe
kennis en mooie inzichten opgeleverd!
Ik ga via de nieuwsbrief laten weten wat een IB’er zoal
doet en bezighoudt. Eén van de taken is de zorg coördineren rondom leerlingen met een andere
onderwijsbehoefte. Als er zorgen ontstaan/zijn over de ontwikkeling van een leerling, wordt dat
meestal gesignaleerd door de leerkracht en/of de ouders. Er volgt meestal overleg met de IB’er, de
leerkracht en de ouders om te kijken wat passend kan zijn binnen ons onderwijs.
Wij kunnen een preventief ambulant traject starten, dan komt er een ambulant begeleider vanuit het
samenwerkingsverband Meppel observeren in de groep. Wij kunnen waar nodig een arrangement
aanvragen om zo de uren van de ambulant begeleider te kunnen verantwoorden. Er wordt voor de
leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het kan zijn dat er een onderzoek komt, dit wordt
uitgevoerd door externe instanties. Met de handelingsadviezen die daar uit voortkomen kunnen wij
een leerling meestal goed begeleiden.
Wellicht krijgt uw kind buiten schooltijd al begeleiding bij een externe instantie, bijvoorbeeld
logopedie, fysiotherapie, hulp van een kindercoach, enzovoort. Het is fijn als u de leerkracht daarover
informeert, zodat wij een goed beeld hebben van de geboden ondersteuning. U bent in verband met
de privacy niet verplicht om gegevens met ons te delen, maar wij stellen het in het belang van uw
kind wel erg op prijs.
De IB-ruimte bevindt zich overigens achter in de school. Als er facultatieve oudergesprekken zijn is er
een inloopuur tussen 16.00 en 17.00 uur en … vragen staat vrij!
Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel)
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Welnootjes
Op zondagmiddag 22 december jl. hadden we ons laatste optreden van het jaar. We mochten in
twee rondes kerstliedjes zingen op de kerstmarkt bij de molen in Nijeveen. Na het optreden werd juf
Debora geïnterviewd door RTV Meppel. RTV Meppel heeft ons eerder op school gefilmd. We waren
toen aan het oefenen voor dit kerstoptreden en ze waren benieuwd naar het eindresultaat. Wanneer
u het eerste filmpje wilt bekijken kunt u op YouTube de volgende zoekopdracht invoeren: Koor van
de maand - Welnootjes.
Onze volgende optredens zijn op 9 april in een verzorgingstehuis in Steenwijk en 12 april tijdens de
kerkdienst met Pasen in Nijeveen. Vanaf de voorjaarsvakantie gaan Juf Roeleke en juf Riëtte starten
met de voorbereidingen voor deze optredens (i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Debora).

Kinderopvang
Kerstvakantie
Op 23 december jl. ging de BSO van alle PlusKinderopvang locaties naar Thialf om te schaatsen! Dit
was een groot succes, de kinderen vonden het heel leuk! Er werd geleerd om te schaatsen en
sommige kinderen konden zelfs kunstjes! We gingen heen met een grote bus en kregen op de
terugweg een zakje chips. Het schaatsen sloot goed aan bij het thema van deze vakantie
‘Winterspelen’. Er zijn veel winterspelletjes gedaan in de gymzaal zoals curling en ringgooien
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Sinterklaas en kerst
Sinterklaas en kerst zijn al weer even achter de rug, maar we doen nog even een kleine terugblik naar
deze thema’s.
Babygroep
De baby’s deden volop mee met deze thema’s. Met sinterklaas
werd er een baard gemaakt van scheerschuim en watten, dat
voelde wel heel gek aan de handen. Ook werden er schoenen
geverfd en cadeautjes uitgepakt. Daarna kwam gelijk thema
kerst. Er werden lichtjes gemaakt en kerstbomen geverfd.
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Peutergroep
Samen met groep 1 en 2 deden we pietengym in de gymzaal. De peuters
hebben een pietendiploma gekregen! Ook de peuters hebben een schoen
geverfd, pepernoten gebakken en een baard gemaakt. Sinterklaas kwam
uiteraard op de groep op bezoek! Dat was spannend maar ook heel leuk. Alle
groepen spelen volop met het nieuwe speelgoed wat we van Sinterklaas
hebben gekregen.
Voor kerst hebben de peuters samen met groep 1 en 2 lichtjes geplakt. Dat
was een gezellige drukte aan tafel. Ook hebben we kerstbomen gemaakt en
samen het kerstverhaal gekeken op het digibord met chocolademelk en wat
lekkers!

BSO
Tijdens het thema
Sinterklaas waren we veel
in de gymzaal te vinden.
We deden pietengym en
spelletjes met pakjes.
We hebben tijdens thema
kerst echte kersthangers
gemaakt. Eerst zout brooddeeg maken, goed kneden. Dan natuurlijk met de
roller eroverheen om het plat te maken. Vormpjes uitsteken en dan
versieren!
We zijn deze week in alle groepen begonnen met het thema Winkel. We
hebben op de peutergroep een echte winkel gemaakt met een kassa, een
winkelmandje en allemaal echte verpakkingen. De kinderen spelen hier graag. We plannen
verschillende activiteiten over dit thema in deze weken.

Juffenfeest
Op dinsdag 14 januari a.s. van 08.45 tot 11.45 uur is er het ‘juffenfeest’ voor de baby- en peutergroep!
Alle baby’s en peuters zijn deze ochtend welkom en ze mogen verkleed komen. Er hoeft geen fruit
mee. We gaan voor een mooi feestje!

Inloopspreekuur
Dit jaar zijn er drie momenten waarop jeugdverpleegkundige Gertrude Wink van het
consultatiebureau haar inloopspreekuur op de peutergroep heeft. U kunt dan langskomen voor
vragen of om gewoon een praatje te maken. Dit spreekuur is van 8.30 tot 9.00 uur op dinsdag 25
januari, dinsdag 12 april en dinsdag 9 juni.

Mail van de locatie
We vernemen soms van ouders dat mail vanuit de locatie of het hoofdkantoor in de ongewenste mail
terecht komt. Dit is goed om in de gaten te houden, zo mist u geen belangrijke communicatie vanuit
ons.

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020
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Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2:
Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Nog even wat nieuws over de maand
december. Allereerst is Sinterklaas natuurlijk weer bij ons op school geweest. Het was nog even
afwachten hoe hij zou aankomen, maar uiteindelijk kwam hij in de paardentrailer aan. In het
speellokaal hebben we liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en uiteindelijk kregen we hele mooie
cadeautjes! Toen Sinterklaas weer terug was naar Spanje hebben we gewerkt over de kerst. We
hebben heel hard geoefend voor de kerstviering in de kerk. De vrijdag voor de kerst kwamen de
opa’s en oma’s gezellig bij ons in de klas. Samen met hen hebben we spelletjes gespeeld.
De komende maand januari staan er nog enkele leuke activiteiten op het programma.
Zo gaan we met heel veel plezier naar Swim to play. De kinderen genieten enorm van het programma
in het water. En gelukkig zijn er veel moeders/vaders en oma’s die komen kijken en helpen bij het
omkleden.
De nationale voorleesdagen zijn altijd in januari. Dit jaar van 22
januari t/m 1 februari. Het prentenboek van het jaar 2020 is
Moppereend. In deze periode besteden we extra aandacht aan het
lezen. Want: Voorlezen maakt je leuker!
Donderdag 16 januari a.s. is er voor onze groep een dans workshop
in het speellokaal. En toen en terug heet deze workshop en hoort bij
kunst en cultuur.
Maar natuurlijk gaan we ook door met de belevenissen van Raai de
Kraai uit kleuterplein. Het volgende thema wat we gaan doen is
Gezondheid. Binnenkort horen jullie hier meer over.

Groep 3 en 4
2020: Een nieuw jaar om weer veel nieuwe en leuke dingen te
leren en te doen, In groep 3 kennen ze bijna alle letters. Het
lezen gaat ook steeds beter en sneller.
Groep 4 is begonnen met het leren van de tafels. Ook maken
we in een tafeltafel. Op deze tafel komen allemaal voorwerpen
te liggen waarmee je een tafel kan maken. Als je nog een goed
idee hebt, neem het dan mee!
Met het 100-dagenproject zitten we al over dag 80, nog minder dan
20 schooldagen te gaan tot de 100!

Groep 5
De start van een nieuw jaar. We beginnen lekker uitgerust na een
fijne vakantie. Veel nieuws is er nog niet te melden. Op iedere
woensdag komt tot de zomervakantie een WPO-stagiaire, juf Wieke.
Hieronder stelt Wieke zich verder voor.
Het biologie circuit van het menselijk lichaam is voor de kerstvakantie afgerond en we beginnen nu
weer met een blok geschiedenis, waarin de Middeleeuwen worden behandeld.
Ook gaan we verder met het oefenen van de tafels, want die blijven een belangrijke rol spelen tijdens
de rekenlessen.

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020
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Mijn naam is Wieke Schoemaker, ik ben 37 jaar oud en ik woon in Meppel. Hier woon ik samen met
mijn dochter Jet van 2 jaar oud. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, lezen en naar het theater gaan.
Ik ben bezig met de opleiding aan de PABO in Zwolle en ik ben erg blij dat ik hier in groep 5 mijn
laatste stage kan lopen.

Groep 6
Pas op!!
Er heerst een virus in groep 6….
Gelukkig gaat het hier om een project.
Het project gaat over tien mooie, spannende en
grappige boeken.
Kinderen lezen de boeken; delen hun mening over
de gelezen boeken, wisselen leeservaringen uit en
ze doen mee aan de quiz.
De uitslag van de quiz bepaalt welk boek het meest
besmettelijk is.
We zijn benieuwd!

Groep 7
Kerstviering
We hadden de kerstviering in de kerk. Meester Jan was de presentator, kinderen van groep 7 en 8
deden een toneelstukje en elke klas zong een liedje. Er werd ook een kerstverhaal verteld door
kinderen van groep 7 en 8. Daarna vertelde meester Jan dat we de volgende dag een uur later naar
school mochten komen vanwege de kerstviering.
Spelletjesochtend
Om half 10 mochten de opa's en oma's van de kinderen naar school komen. De kinderen mochten
zelf spelletjes meenemen en om 11 uur gingen de opa's en oma's weer weg. De kinderen hoefden
niet om 2 uur naar huis maar om 12 uur.
Groetjes Laura en Anne

Groep 8
We zijn het nieuwe jaar goed gestart en wensen iedereen
een goed 2020!
De maand december was weer een maand met heel veel
gezelligheid. We hebben 5 december samen een mooi
Sinterklaasfeest gehad. Er zijn weer prachtige surprises
gemaakt!
In samenwerking met Scala hebben we op de
vrijdagochtenden een creatieve lessenserie gehad. Het ging
over hoe kunstenaars vaak een heel eigen kijk op de wereld
om hen heen hebben, ze hebben zo hun eigen ideeën en
laten daar iets van zien in de kunst die ze maken. We hebben geleerd hoe dat zit met de dromerige
wereld van Hundertwasser en het kubistische werk van Picasso.
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In januari zijn de volgende leerlingen en leerkracht jarig:
08-01
09-01
12-01
16-01
18-01
21-01
23-01
26-01
28-01
31-01

Hannah
Amber
Jur
Eva
Tijmen
Erwin
Merle
Jakko
Emma
Boaz
Juf Marijke
Joëlla
Christian
Mels
Djayden Mulder

Groep 6
Groep 8
Groep 3
Groep 4
Groep 6
Groep 6
Groep 8
Groep 1/2a
Groep 5
Groep 5
Groep 1/2b
Groep 1/2b
Groep 8
Groep 1/2b
Groep 1/2a
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“Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee
groeien waar de eerste heerst.”
-Jan LigthartHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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Bijlage 1:

Discozwemmen
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