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

Van de directietafel 
 
Google op het woord ‘onderwijs’ en u zult zien dat het gaat 
over de afgelopen stakingsdagen en de teneur in den lande 
betreffende het onderwijs. In alle dagbladen en 
actualiteitsprogramma’s op tv gaat het over niets anders: het 
onderwijs staat ‘onder water’ en er moet iets veranderen!  
 
Tegelijkertijd wordt de Tweede kamer geïnformeerd over een 
nieuw onderwijsprogramma (curriculum.nu), zijn er 
hoorzittingen geweest en worden hierover binnenkort 
besluiten genomen. Er zijn echter te weinig leerkrachten in 
het onderwijs en zij die er nog wel zijn moeten een nieuw 
onderwijsprogramma gaan implementeren… 
 
Als onderwijs een ‘auto’ is, dan zijn alle leerkrachten volgens 
mij de ‘banden’. De leerkrachten houden alle scholen en 
kindcentra draaiende. Een onderwijsprogramma geeft inhoud 
en kan volgens mij gezien worden als de ‘motor’.  
Een nieuwe motor kan nog zo mooi zijn, hybride of wellicht 
geheel elektrisch aangedreven, zonder banden komt een auto 
niet in beweging! 
 
Wie wel eens in beweging mogen komen zijn de  
leden van de Tweede kamer, met minister Arie 
Slob voorop. Ik zou zeggen: trek een duikpak aan  
en kom eens ‘onder water’ kijken wat er nu  
echt moet gebeuren om de problemen op 
te lossen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind op maandag 
 
Week 6 ■ 03/02 - 07/02 
Wat heb je nodig? 
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13 
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op 
het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week 
vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In 
het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te 
genezen. 
 
Week 7 ■ 10/02 - 14/02 
Stop de storm 
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8 
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt 
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot 
bedaren brengen. 
 
Week 8/9 ■ 17/02 - 21/02 of 24/02 - 28/02 
Je zult zien 
Matteüs 9: 9-31 
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De 
radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren. 
 

Uit de informatiegids: Prioriteiten 

In het Schoolplan 2019-2023 (zie hoofdstuk 7.1) hebben we gekozen voor 
drie prioriteiten, ingegeven door onze missies. De komende jaren willen we 
ons in eerste instantie richten op de pedagogische- en didactische missie. 
We zetten nog sterker in op een veilige en plezierige leeromgeving, waarbij 
we er van overtuigd zijn dat we dit samen met ouders moeten aangaan. We 
willen daarom ook de onderlinge communicatie versterken en een voorbeeld 
hiervan is dat we dit schooljaar gestart zijn met de app Parro. Daarnaast is er een 
nieuw rekenbeleidsplan en een nieuw taal- & leesbeleidsplan geschreven en willen we deze 
basisvakken de komende jaren borgen. We zetten dus bewust in op een stevige basis.  
In de komende jaren willen we aandacht geven aan talentontwikkeling. We willen hierbij de leerling 
invloed geven op zijn eigen leerproces, waarmee de autonomie van de leerling vergroot wordt.  
Tevens willen we blijvend inzetten op de ontwikkeling van het kindcentrum. De directeur en de 
locatiecoördinator hebben overlegmomenten en ook komt het gehele team van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten jaarlijks een aantal keer samen. Ons motto hierbij is dat we 
samenwerken daar waar het kan en er hierbij voor open staan om van elkaar te leren! 

  

Algemeen nieuws 
 
Onderwijsinspectie 
Op dinsdag 3 maart a.s. mogen wij de Onderwijsinspectie verwachten. Voorheen kwam de inspectie 
eens in de vier jaar voor een groot onderzoek. Sinds 2017 is de manier van toezicht veranderd. In het 
nieuwe toezichtskader gaat de inspectie in eerste instantie op bezoek bij een bestuur of stichting. 
Vrijdag 24 januari jl. is de inspectie op bezoek geweest bij TrEf onderwijs. De insteek is vooral dat 
men wil kijken hoe een bestuur of stichting toezicht houdt op haar scholen en kindcentra. Hierna 
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gaat de inspectie dit verifiëren op meerdere scholen en/of kindcentra, waaronder dus binnen ons 
kindcentrum. Het Onderzoeksplan is inmiddels toegestuurd en op basis hiervan mogen wij een 
programma samenstellen. Het is in ieder geval duidelijk dat de inspectie lessen wil bezoeken en met 
leerlingen in gesprek zal gaan. De betreffende ouders worden hierover geïnformeerd. Op de dag zelf 
volgt een terugkoppeling, maar een oordeel wordt pas gegeven in een terugkoppeling aan stichting 
TrEf onderwijs. Medio maart weten we dan pas echt hoe we ervoor staan. We zien het bezoek met 
vertrouwen tegemoet. 

 
Open dag 
Voor het tweede schooljaar achtereen organiseren wij een ‘Open dag’. Op 
woensdag 5 februari a.s. is het kindcentrum de gehele dag geopend voor 
ouders en andere belangstellenden. Op deze dag volgen wij het ‘normale’ 
programma, dus kunt u een indruk krijgen van hoe het eraan toe gaat binnen 
ons kindcentrum. Uiteraard zijn de ouders/verzorgers van onze huidige 
kinderen eveneens van harte welkom. 

 
Oudergesprekken  
Dinsdag 11 en donderdag 13 februari a.s. vinden de ‘Verplichte oudergesprekken’ plaats, op beide 
dagen van 15.30 tot 19.30 uur. U krijgt zelf de gelegenheid om hier via Parro op in te tekenen. Een 
gesprek duurt 15 minuten. Maandag 3 februari 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 4 februari a.s. gaat de intekenlijst 'open' voor alle andere ouders, 
eveneens vanaf 16.00 uur. We verwachten de leerlingen van groep 5 t/m 8 bij de gesprekken. 

 
Luizenkliniek 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over onze luizen-perikelen. In overleg met de ouders 
van het luizenteam is gekozen voor een nieuwe aanpak, van de Luizenkliniek. Volgende week zullen 
alle ouders/verzorgers via een apart bericht op de hoogte gesteld worden van de nieuwe aanpak. We 
rekenen hierbij uw medewerking. 

 
Koffieochtenden 
Na de voorjaarsvakantie start een nieuwe ronde koffieochtenden. Deze ronde start niet met de 
jongste groepen, maar met de oudste: groep 8. Dinsdag 25 februari a.s. zijn alle betreffende 
ouders/verzorgers welkom om 8.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte. Tijdens dit moment kunt u 
op een laagdrempelige manier in gesprek met de directeur. Naast dat we u via deze willen zullen 
informeren, worden de verschillende groepen eveneens via Parro uitgenodigd.  
 

Welkom! 

In de afgelopen periode zijn er een aantal kinderen bij ons 
begonnen. We wensen Jurre en Noa een plezierige en leerzame tijd  
toe binnen ons kindcentrum! 
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Intern begeleider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In alle groepen zijn in januari diverse Cito-toetsen afgenomen. Tot nu toe kondigden we aan wanneer 
welke toets afgenomen wordt. De praktijk wijst echter uit dat het zo niet altijd werkt. Elke leerkracht 
is er vrij in om de toetsen zo af te nemen dat iedereen goed tot zijn recht komt. De volgende keer 
kondigen wij alleen nog de weken aan waarin de Cito-toetsen afgenomen worden. 
Het is nu tijd voor ons om de balans op te maken. Hoe staan we ervoor? Heeft ons onderwijs het 
effect gehad wat we verwacht hadden? Hoe gaan we verder? Waar willen we naar toe? 
Als intern begeleider houd ik samen met de directeur zicht op het geheel. Er worden analyses 
gemaakt op kindcentrumniveau, op groepsniveau en op kindniveau. Als team bespreken we de 
plenaire stand van zaken. Leerkrachten bespreken met ons hun groep en samen kijken we naar wat 
goed gaat en naar wat aandacht nodig heeft.  
Tijdens de 15-minutengesprekken in februari kijken leerkrachten, ouders en vanaf groep 5 ook de 
kinderen samen naar de voortgang van dit schooljaar. 
Belangrijk is vooral dat kinderen ervaren: ‘Ik zit lekker in mijn vel op De Wel’! 
Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel) 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Wist u dit nog? 

 Spreekuur van de oudergeleding 

Tijdens de oudergesprekken van 11 en 13 februari a.s. kunt u in gesprek met de ouders van 

de MR. Dit kan van alles zijn: iets dat u opvalt op school, hoe dingen geregeld zijn of vragen 

over een rol in de MR, zegt u het maar! 

De momenten dat er iemand van ons aanwezig is in de gemeenschapsruimte zijn: 

o Beide dagen van 15.30 u tot 16.30 u  

o Beide dagen van 17.30 u tot 19.00 u 

 Vacatures in de MR 

Via Parro heeft u vorige week het bericht kunnen lezen over de vacatures in de MR. Mocht 

het iets voor u zijn, horen we het graag.  

Welnootjes 

In de periode tot de voorjaarsvakantie zijn we vast aan het oefenen voor het afscheidsconcert van 
groep 8. Dit optreden houden we op school en hierbij zijn ouders en andere geinteresseerden van 
harte welkom. De datum van dit optreden zal later nog volgen.  

In april hebben we nog twee optredens gepland staan. Op 9 april a.s staan we in een 
verzorgingstehuis in Steenwijk en op 12 april a.s zingen we tijdens de kerkdienst met Pasen in 
Nijeveen.  



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020 
 

5 

Na de voorjaarsvakantie nemen juf Roeleke en juf Riette de leiding van de Welnootjes over (i.v.m. 
het zwangerschapsverlof van juf Debora.) De oefenmomenten blijven gewoon op de dinsdag middag 
van 14.00 tot 14.30 uur. 

Kinderopvang 
Babygroep: 
Op de groep hebben we een kassa en boodschappen staan want het is thema 
‘winkel’! We verzamelen alles in de mand en drukken op de knoppen van de 
kassa. Het pak melk schudden we heen en weer: zit er nog wat in? Met de 
appels rollen en stempelen we op papier. Scheuren van folders is ook een 
leuk karwei!  
 

 

Peutergroep: 
Op de peutergroep is thema ‘winkel’ een 
groot succes! Bedankt aan alle ouders 
die lege verpakkingen voor ons hebben 
gespaard en de uitleen van twee echte 
winkelwagens. Zo konden de kinderen 
hun  boodschapjes halen. Er wordt volop 
gespeeld in onze winkel. We gingen ook 
naar de bakker. Dat was leuk. We kregen 

een krentenbol en daar hebben we van gesmuld. Ook 
mochten we nog even achter de schermen kijken.  
Ook hebben we met de kinderen boodschappen briefjes gemaakt voor het juffenfeest, dit was op 14 
januari. Iedereen had zijn eigen briefje maar taartjes, chocolade en slagroom waren favoriet! 
 

Voorleesweek: 
De voorleesweek is in volle gang. We hebben het over Moppereend. 
Wat kan die mopperen zeg! We lezen het boek elke dag en we maken 
onze eigen donderwolk en gebruiken die in de kring. Als eend moppert, 
houden wij de donderwolk boven ons hoofd. Ook hebben we een hele 
leuke voorstelling over Moppereend!  

 
Juffenfeest: 
Op het juffenfeest hebben we in groepjes allemaal activiteiten gedaan! We 
hebben onze eigen traktaties gemaakt, een gezond fruitspiesje met kaas en 
worst en een lekkere eierkoek met slagroom en hagelslag. Dat was smullen! 
Met de groepjes gingen we in de gymzaal ook spelletjes doen: ringgooien, 
domino en pittenzakgooien. Op het digibord stond een taart met 99 
kaarsjes voor alle juffen, iedereen mocht helpen met het uitblazen. 
Iedereen was zo mooi verkleed! Er waren prinsessen, een dokter, een 
brandweerman en nog veel meer moois. 
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BSO: 
We hebben leuke weken gehad op de BSO! Meester Joshua kwam ons op donderdagmiddag een 
keer vergezellen op de BSO. Hij doet kunstjes met de bal en kan goed voetballen. De jongens stonden 
versteld van wat hij kon. Hij nam ze mee naar het grote plein om daar even te voetballen!  
Ook hebben we een kookworkshop gehad. Dat was leuk én lekker! Bart Gouma kwam ons van alles 
uitleggen. We proefden de verschillen tussen zout, zoet, zuur en bitter. Daarna gingen we aan de slag 

met het snijwerk, want we gingen groentesoep maken! Broccoli, 
wortel, bloemkool, allerlei groente ging 
erin! Terwijl de groentesoep stond te 
pruttelen in de pan, maakten we ook nog 
een smoothie. Het was beide heel erg 
lekker!  
 

 
 

 

Nieuwe website: 
PlusKinderopvang heeft een nieuwe website! Het zelfde webadres, maar een compleet nieuw jasje. 
Via www.pluskinderopvang.nl ga je eenvoudig naar het ouderportaal of kun je de kosten berekenen 
via de rekentool. 
 

 

 

http://www.pluskinderopvang.nl/
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Voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie gaan we op ontdekking in de uitvindingen & technologie! We gaan een Rube 
Goldberg challenge doen met de andere locatie en op maandagmiddag is er een schaduwworkshop!  
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Nieuws uit de groepen 
 
Groepen 1 en 2: 
In de groepen 1 en 2 werken we momenteel over ‘gezondheid’. 
Dit is een heel breed thema en we laten van alles passeren. De 
moeder van Mels werkt in het ziekenhuis van Zwolle en is langs 
geweest om over haar werk te vertellen. Ze werkt als 
verpleegkundige op de Nicu (Neonatale intensive care). De 
kinderen waren allemaal heel geïnteresseerd aan het luisteren. 
We zullen tot de voorjaarsvakantie over dit thema werken.  

 
Donderdag 6 februari a.s. krijgen de kinderen een workshop 
dans in het speellokaal. Er komt een vakdocent van Scala die de 
les gaat verzorgen. Deze workshop ging op 16 januari jl. niet 
door. Het thema is ‘En toen en terug’. 
Dinsdag 11 februari a.s. hebben we nog een workshop. Deze 
hoort bij het thema gezondheid. Tijdens deze workshop maken de kinderen kennis met verschillende 
soorten groenten. Dit gaan ze doen door spelletjes te spelen en te proeven. 
 
Voor de voorjaarsvakantie zwaaien wij juf Debora uit. Zij mag vanaf woensdag 12 februari a.s. gaan 
genieten van een welverdiend zwangerschapsverlof. We wensen juf Debora en haar man Ferry een 
fijne tijd en heel veel succes bij de bevalling! 
 
Pabostudent: 
We heten juf Ilse alvast van harte welkom Deze maand begint ze haar stage bij de kleuters. Ze wil 
graag juf worden en komt ons iedere maandag ondersteunen. De andere dagen studeert ze op de 
Pabo. 
 
Speelgoedochtend: 
Vrijdag 28 februari a.s. hebben we weer een speelgoedochtend. De kinderen mogen dan van huis iets 
mee nemen waarmee ze mee kunnen spelen.  

 
Groepen 3 en 4 
 
Voor groep 3 was het maandag 27 januari jl. een speciale 
dag: zij kennen nu alle letters en dat werd beloond met een 
letterdiploma. Meester Jan kwam de diploma’s officieel 
uitreiken aan de kinderen. Wat waren ze trots! Daarna was 
het tijd voor iets lekkers, ranja met letterchips.  

 

Groepen 5 en 6 

Maandag 20 januari jl. klonken er mooie geluiden in het 
kindcentrum! Groep 5 en 6 hebben die dag de eerste les gehad van Erik van der Weerd. Meester Erik 
kwam ons van alles leren over de trompet. Er lag voor elke leerling een mooie trompet klaar, waarop 
echt gespeeld mocht worden. De kids konden niet wachten om te beginnen met blazen…. Eerst 
kregen ze uitleg over de verschillende onderdelen van de trompet. Wat is de beker, hoe werken de 
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ventielen en waar zit de pinkhaak?  Hoe speel je nu muziek? Daar heb je 
bladmuziek bij nodig waar de noten op staan. Dus eerst goed opletten 
wat noten zijn en hoe je die kunt spelen op de trompet. 
Daarna kon het blazen beginnen. Dit viel nog niet mee. Rode hoofden 
en bolle wangen, leuk om te zien hoe goed ze hun best deden. Aan het 
eind van de les konden ze al met een stukje muziek meeblazen. Ze 
krijgen in totaal 3 lessen. Leuk om op deze manier bezig te zijn met 
muziek! 

 

Groep 7 
In januari hebben de groepen 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag een circuit  dans, ritme, uitbeelden en 
toneel gevolgd. Twee weken deden de kinderen een activiteit waarvoor ze zelf hadden gekozen. 
 
Ritme: 
Bij de eerste les hebben we op trommels geslagen. Ook hebben we 
ritmes gemaakt met ons lichaam. De tweede les hadden we buizen en 
daarmee moest je op je  hand slaan. Hiermee konden we een liedje 
maken. Dat ging best goed.  
Daan O & Joost 
 
Dans: 
De eerste les begonnen we met een opwarming. De juf deed iets voor 
en wij deden het na. Later ging ze een dansje aan ons leren. De 
tweede les gingen we dansen op muziek.  
Marit 
 
Uitbeelden: 
De eerste les gingen we een levend schilderij maken. Eén iemand ging op de gang en iedereen was 
een standbeeld. We hadden ook een onderwerp. Diegene die op de gang stond, kwam terug in de 
klas en bekeek of niemand bewoog. In de tweede les kregen we een  
Donald Duck blad en dat moest je uitbeelden met een groepje.  
Jorn, Lieke & Danique 
 
Toneel:  
We kregen een voorwerp en daarmee moesten we dingen uitbeelden. In groepjes gingen we een 
toneelstuk maken. Ook deden we nog leuke toneelspelletjes. 
Mette, Fleur & Ingmar 

 
Groep 8 
Met geschiedenis maakt groep 8 altijd bij de laatste twee lessen een geschiedenisproject door een 
muurkrant, power point of een filmpje te maken. We mogen in groepjes, tweetallen of alleen 
werken. Iedereen vindt het leuk, doet het serieus en steekt er 
veel tijd in. Uiteindelijk doe je voor de klas een presentatie en 
iedereen zit aandachtig te luisteren. Het gaat altijd heel gezellig 
en iedereen doet erg goed zijn best.  
Door Chloé 
 
De laatste vijf weken hadden we Swim2Play in bad Hesselingen 
Daar deden we spelletjes, parcours en aan het eind mochten we 
altijd even vrij spelen. De ene keer ging je veel duiken, de 
andere keer ging je met schuimbuizen zwemmen en dan gingen 
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we ook een keer van de glijbanen. Groep 8 deed de laatste keer een ‘afscheidsbommetje’. Het was 
heel leuk en het is weer eens wat anders dan gym.  
Door Chloé 
 
 

In februari zijn de volgende leerlingen en leerkrachten jarig:             

           01-02  Luca van Zaanen  Groep 3 
05-02  Tirsa Kooiker  Groep 3 
06-02            Sem Hof    Groep 1/2b 
15-02           Kevin Bouwknegt             Groep 3 
17-02          Carmen Prins                     Groep 5 
  Naud Rusch   Groep 7 
19-02       Julian Faber             Groep 7 
20-02  Laura Oosterveen  Groep 7 
21-02  Anne Mulder  Groep 8 
22-02  Sem Wassink  Groep 1/2a 
23-02        Djavanny Stens  Groep 1/2b 
25-02  Daniek Pinxterhuis Groep 6 
28-02         Lisanne van Dijk                Groep 1/2a 

Sven van Dijk 
Jinte Hartink  Groep 8 

 
 

 
 

“Kinderen hebben liefde nodig. Vooral als ze het niet verdienen.” 
 

-Harold Stacey Hulbert-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Activiteiten van OERRR 

 


