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

Van de directietafel 
 
Het is de MR die mij soms aan het feit herinnert dat ik in 
Friesland woon. Aan het einde van het vorige schooljaar 
bijvoorbeeld toen het ging over de invoering van de baaldag 
en een eventuele vrije dag bij een Elfstedentocht. De ‘tocht 
der tochten’ zal er dit jaar niet inzitten, al weet je het 
natuurlijk nooit in maart (roert zijn staart). 
 
Ik durf te stellen dat ik als ‘Stellingwerver’ beter Drents dan 
Fries spreek. Toch wil ik een bijzonder Fries woord met jullie 
delen: Grutsk. In het Nederlands betekent dit trots.  
 
Grutsk ben ik op ons kindcentrum: het team van deskundige 
mensen wat hier werkt, alle ouders die het vertrouwen 
hebben in ons en uiteraard de leerlingen. Voor hen doen we 
het iedere dag opnieuw, met passie en inzet. 
 
Stiekem ben ik ook wel Grutsk op onze MR. Een betrouwbare 
club mensen, die het beste voor heeft met het kindcentrum 
en altijd probeert om vanuit verschillende invalshoeken te 
kijken naar hetgeen er allemaal speelt. Ik vind dan ook dat 
deze geleding het verdient om versterkt te worden met een 
aantal enthousiaste, welwillende ouders. Zoals u verderop in 
de nieuwsbrief kunt lezen zijn de vacatures (nog)  
niet ingevuld. Wellicht dat dit een duwtje  
in de juiste richting is? 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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10-03 Directieberaad TrEf 
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 ICT coördinatoren 
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25-03 De Grote Rekendag 
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Kind op maandag 
 
Week 10 ■ 02/03 - 06/03 
Jouw taak voor vandaag 
Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9 
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen. 
Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze 
dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook 
groeien als wij mensen het goed ontvangen. 
 
Week 11 ■ 09/03 - 13/03 
Als het donker wordt 
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20 
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen 
die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het 
water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal 
worden, dat hij moeilijke dingen zal meemaken. 
 
Week 12 ■ 16/03 - 20/03 
Dit is geen droom 
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27 
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de 
komst van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En 
Petrus moet een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het 
niet: Dit is Gods werkelijkheid. 
 
Week 13 ■ 23/03 - 27/03 
Een dag om opnieuw te beginnen 
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11 
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld 
hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat 
hij zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een 
dag om opnieuw te beginnen! 

 

Uit de informatiegids: Zorg Advies Team (ZAT) 

Leerlingen kunnen problemen in hun ontwikkeling hebben, problemen 

met leren, met hun gedrag of er zijn problemen thuis. Deze problemen 

kunnen worden aangepakt door verschillende specialisten, die tips en 

adviezen kunnen geven. Wanneer zij samenwerken en regelmatig bij 

elkaar komen onder leiding van de zorgcoördinator, is dat een Zorg Advies 

Team (ZAT). Er ontstaat zo een goede afstemming tussen professionals voor 

thuis en school.   

Bij ons in het kindcentrum bestaat dit team uit de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van de 

GGD, de school maatschappelijk werker van Welzijn Mensenwerk en de intern begeleider. Zo nodig 

kunnen ook andere zorgmedewerkers aanschuiven. Als een kind besproken wordt in het Zorg Advies 

Team is dat altijd in overleg met de ouders.  

 



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2019-2020 
 

3 

Algemeen nieuws 

 
Bezoek Onderwijsinspectie 
Dinsdag 3 maart jl. hebben wij de gehele dag de 
Onderwijsinspectie op bezoek gehad. Zoals eerder 
vermeld kwamen zij in het kader van een 
‘verificatieonderzoek’. Stichting TrEf onderwijs 
heeft vooraf duidelijk gemaakt wat men binnen ons kindcentrum kon verwachten en de inspectie 
kwam bekijken of dit klopte. Hoewel we dus niet als kindcentrum zijn beoordeeld, hebben we wel 
een terugkoppeling gekregen op vijf deelgebieden (standaarden). Als school of kindcentrum kun je 
maar drie resultaten behalen: onvoldoende, voldoende of goed. Op alle vijf deelgebieden hebben wij 
een voldoende behaald en daar zijn wij zeer tevreden mee! De letterlijke woorden van Inspecteur 
Van Dorland zijn dat wij als kindcentrum de basis op orde hebben en dat we ambitieus mogen zijn. 
De Onderwijsinspectie wil ons uitdagen om de stap naar goed te gaan zetten. Naast positieve 
feedback hebben we ook een aantal ontwikkelpunten meegekregen, welke we in de komende 
periode gaan uitwerken. We kunnen terugkijken op een fijne dag, waarbij ontwikkelingsgericht 
gekeken is naar ons kindcentrum. We zijn goed bezig en daar zijn we trots op!  

 
Camera toezicht  
In de afgelopen schooljaren is er meer dan eens een fiets beschadigd, onder schooltijd. Allerlei 
vermoedens daar gelaten: we weten niet wie hieraan schuldig is. We hebben dan ook het besluit 
genomen een camera te plaatsen met zicht op de grote fietsenstalling. Het verzoek is dan ook om 
enkel nog deze stalling te gebruiken en de daarvoor geplaatste fietsenrekken. De camera staat 
continu aan en de beelden gebruiken we alleen in geval van nood.  

 
Commissies  
Twee commissies zijn opzoek naar nieuwe leden! 
 
Het luizenteam is dringend opzoek naar versterking. Iedere woensdag na een vakantie komen zij bij 
elkaar om alle leerlingen te controleren op luizen- en neten. Daarnaast voeren zij zelfstandig her-
controles uit. Meer informatie? Neem contact op met het kindcentrum! 
 
De versiercommissie zorgt ervoor dat het kindcentrum binnen verschillende thema gezellig wordt 
ingericht. Denk hierbij aan de seizoenen, maar ook aan feesten als Pasen, Kerst en Sinterklaas. Meer 
informatie? Neem contact op met het kindcentrum! 
 

De luizenkliniek 
Wilt u iets bestellen bij De Luizenkliniek? Dit kan collectief via het kindcentrum. Mocht u interesse 
hebben, geeft dan uw bestelling door voor vrijdag 13 maart a.s. 
 

Welkom! 

Afgelopen maand zijn Liza en Thomas begonnen in groep 1/2 a. Daarnaast 
Zijn ook Famke en Romeé nieuw binnen ons kindcentrum. We wensen  
jullie een fijne en leerzame tijd toe! 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
Woensdag 4 maart jl. hadden we de Algemene Ouderavond. Helaas had niemand zich aangemeld 
voor de vacature in de MR. Wouter Noort zal nog één jaar in de MR plaatsnemen. 
In het tweede deel hebben we met elkaar de mediawijsheid en -opvoeding besproken. Misschien een 
ruim begrip maar we hebben er in deze tijd allemaal mee te maken. En waar liggen de gevaren? Wij 
als ouders, kunnen meestal wel prima inschatten of iets op het internet goed is of niet. Maar kan uw 
kind dat ook? Zo hebben we van Joke Kasemier, die dit deel van de avond verzorgde, een aantal 
handvatten gekregen om dit met je kinderen bespreekbaar te houden. Zorg ervoor dat je veilig het 
internet op kan, laat zien welke sites wel geschikt zijn, zoek de balans tussen met en zonder 
beeldscherm, doe het samen en doe het vooral met plezier. 

 
Interne begeleiding 

In het vorige schooljaar ben ik gestart met een Zorg Advies Team. Twee 

keer per schooljaar komt dit team bij elkaar om te overleggen. Er zijn 

verschillende mensen die aanschuiven bij dit overleg. Allereerst de 

jeugdarts en jeugdverpleegkundige, zij kennen de school vanwege de 

spreekuren die zij in overleg op school houden om leerlingen te kunnen 

volgen in hun ontwikkeling. Onze school maatschappelijk werker is 

aanwezig, zij heeft dinsdagochtend om de twee weken gesprekken met 

leerlingen die dat nodig hebben. Soms is de praktijkondersteuner van de 

huisarts aanwezig bij het overleg dat wij met elkaar houden. Het is prettig 

dat wij elkaar kennen en dat wij weten van elkaar welke ondersteuning we kunnen bieden als er 

zorgen zijn rondom de ontwikkeling van leerlingen. Een leerling wordt niet zonder toestemming 

besproken, ouders en verzorgers worden daar in betrokken. De driehoek ouders, kind en school is 

voor ons heel belangrijk. Voor mij als intern begeleider is het fijn dat ik van de expertise van externe 

deskundigen gebruik kan maken wanneer dat nodig is. Hierover staat ook de nodige informatie in 

onze schoolgids.  

Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel) 

 
Kinderopvang 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is net weer achter de rug, wat hebben we leuke dingen gedaan in de vakantie! 
Het thema was uitvindingen en technologie.  
 
Op maandag hebben we een schaduwworkshop gehad. Hoe werkt dat nou, schaduw? Wanneer is de 
schaduw groot, en wanneer klein? En kunnen we ook iets uitbeelden met ons lichaam in de 
schaduw? Het enthousiasme was groot, de kinderen mochten om en om iets uitbeelden achter het 
doek en ook een eigen toneelstukje uitbeelden. Er waren enge monsters, voetballers, robots, etc.  
 
Het uit elkaar halen van verschillende apparaten was een enorme uitdaging! Met schroevendraaiers, 
tangen en hamers gingen we aan de slag. Een printer en boxen werden uit elkaar gehaald.  
 
Ook ging er een groepje kinderen naar ‘De Ontdekhoek’ in Hoogeveen. De kinderen bouwden een 
brug over water, maakten zelf chips en zeepjes, sneden zelf aardappels met een machine, hebben 
een koe gemolken en hebben munten geslagen. Er was heel veel te doen en de kinderen waren nog 
niet uitgekeken!  
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We experimenteren met een ei. Want hoe sterk is een ei? Kunnen we het ei zo goed verpakken dat 
het heel blijft als het valt? De eieren werden goed verpakt in bubbeltjesplastic, servetten, papier, etc. 
Er was veel creativiteit. Ook kwamen er ballonnen aan het pakketje, zal het ei dan langzamer vallen?  
We doen mee met de sportinstuif in Meppel. Klimmen, gooien met de bal, we konden echt onze 
energie even kwijt!  
 

 
Ook met de peuters en baby’s gingen we op ontdekking. We kijken of we gekleurde regen kunnen 
maken met scheerschuim. En dat lukte! Er kwamen gekleurde wolkjes door het scheerschuim heen.  
We gingen op ontdekking met verf en bubbeltjesplastic. We dansten op bubbeltjesplastic en kropen 
eroverheen. Het resultaat was een hele mooie regenboog!  
Een grote bak met water en veel verschillende materialen. Een plastic lepel, een blokje hout, een 
beker, etc. In de bak kijken we of dit blijft drijven. Blijft het ook drijven als we iets onderdompelen?  
 
 

 

Volg plus kinderopvang op Facebook! Daar komen wekelijks de leukste activiteiten voorbij! 

Je kunt ons vinden onder: Pluskinderopvang Meppel. 

Alvast een kleine vooruitzicht in het thema waar we nu mee bezig zijn; thema lente. De eerste 
bloemetjes staan al weer in bloei.  
 
Babygroep  
Op de babygroep willen we thema lente ook volop ervaren. We zouden het leuk vinden als er 
bijvoorbeeld (een) lammetje(s), of andere jonge dieren, even op visite op onze locaties kunnen 
komen. Wie heeft er lammetjes die even op visite bij ons kunnen komen?  
 
Peutergroep 
Graag zouden we met de peuters van de peutergroep naar ‘De Schaapskooi’ in Havelte willen. Dit 
willen we graag doen op vrijdagochtend 27 maart a.s. We hanteren de gewone peuterochtend tijden. 
Welke ouders zouden met ons mee willen gaan? Graag ontvangen we een berichtje of mailtje van 
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deze ouders. De kinderen die op die dag aanwezig zijn op de peutergroep gaan met ons mee, de 
andere kinderen mogen op eigen gelegenheid ook mee. Verdere communicatie volgt nog.  
 
Onze pedagogisch coach Gwenda komt op dinsdag 17 maart a.s. onze groepen bezoeken.  
Op vrijdag 13 maart a.s. komen vrijwilligers van Huus van Toal bij ons en de kleuters voorlezen. Zij 
lezen ons voor in het Drents.  
Goed om te weten: tussen 8.30 en 8.45 uur kunnen de peuter arrangement kinderen gebracht 

worden. Om 11.45 uur is het programma afgelopen en tot 12.10 uur kunnen de kinderen opgehaald 

worden.  

BSO 
Op de BSO willen we graag een keer gaan picknicken. Dit is natuurlijk 
weersafhankelijk. We zullen op de desbetreffende dag de ouders op de hoogte 
stellen van het picknicken. We gaan hier in de buurt picknicken.  
Er is nieuw speelgoed op de BSO, genaamd ‘Make Do’. Dit zijn schroefjes, 
zagen, en allerlei andere spullen om karton mee aan elkaar te maken. We gaan 
hier veel mee aan de slag en zijn erg benieuwd naar wat er geknutseld gaat 
worden!  
 
Noodnummers 
Willen alle ouders in Kindplanner de noodnummers nakijken en aanvullen?  
 
Belangrijke data 

 23 maart a.s peutergym 

 24 maart a.s. inloopspreekuur Gertrude van het consultatiebureau. Zij is op de groep tussen 
half 9 en 9 uur. Alle ouders zijn welkom voor vragen of tips.  

 25 maart a.s. Grote Rekendag samen met het gehele kindcentrum 

 27 maart a.s. bezoek De Schaapskooi met de peutergroep.  
 
Jaaropgave Pluskinderopvang 
De jaaropgave van 2019 staat voor u klaar in uw ouderportaal onder het financieel overzicht (op de 
computer te zien aan de rechterkant en via de telefoon onder facturen).  
Deze kunt u eenvoudig downloaden voor uw eigen administratie. De jaaropgave is reeds door ons 
verstrekt aan de Belastingdienst.  
Heeft u nog een vraag, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via 0522-726800.  
 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 1 en 2: 
We zijn al lekker aan het werk met het thema dierentuin. In dit thema komt een heleboel leuks aan 
bod. Zo maken de kinderen plattegronden en hokken voor de dieren. Dit doen ze zowel ruimtelijk, 
met blokjes, als op het platte vlak met papier. Hoe groot moet een hok nu eigenlijk zijn en aan welke 
voorwaarden moet zo’n hok voldoen? Hier wordt allemaal over nagedacht door de kinderen. Ook 
hebben we mooie slangen in de klas gemaakt.  
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Groep 3 en 4  
Op dinsdag 4 februari was het zover! 100 dagen op school. Tijd voor een feestje. Er waren allemaal 
activiteiten te doen die te maken hadden met 100: een toren bouwen van kapla van 100 cm, hoe zie 
jij eruit als je 100 bent? Wat kun je bouwen van 100 legoblokjes en wat zou je kopen van 100 euro? 
Het was heel leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig waren. Er was zelfs tijd te kort, de 
kinderen wilden niet stoppen met de activiteiten. De kinderen hadden ook een thuisopdracht 
gekregen: stop 100 dingen in een plastic zakje... Dan kan nooit! Zeiden een aantal kinderen. Maar het 
is iedereen gelukt: 100 pepernoten, 100 rijstkorrels, 100 legoblokjes, 100 spijkers.  

 

Groep 5  
In groep 5 zijn we druk bezig met de individuele taakkaart. Het was wel even wennen, dat niet 
iedereen dezelfde opdrachten heeft, maar inmiddels gaat het al stukken beter.  
Verder is na de voorjaarsvakantie Famke bij ons in de klas gekomen, waarmee groep 5 nu 20 
kinderen telt. Welkom in groep 5 Famke! 
 

Groep 6 
Geweldig! Na de pauze komen er stralende koppies de school binnen.  
Sinds dit schooljaar hebben we besloten het achterste stuk van de tuin ook te gebruiken tijdens de 
pauzes. We denken dat het een goed besluit is.  
Om 12.15 uur staan de kinderen te trappelen om naar buiten te gaan. Ik ben nieuwsgierig geworden 
wat ze aan het doen zijn, dus ik besluit om een kijkje te nemen. In de pauze hiervoor hadden we 
namelijk 10 paar schoenen op de kop op de verwarming staan, omdat die doorweekt waren. 
“We bouwen een brug, juf!” De kinderen zijn druk bezig om samen een brug te realiseren van begin 
tot eind van het bosje. “Op eigen risico betreden!”, grapt een ander. Ik kan hier erg van genieten en 
weet dat het een feit is dat het erg goed is voor de gehele ontwikkeling van de kinderen.  
Lekker ontdekken en spelen in het groen! Wie wil dat nou niet?! En de lente moet nog beginnen… 
 

Groep 7 
Na de voorjaarsvakantie zijn we in groep 7 begonnen met de werkstukken en spreekbeurten.  
 
Lieke: Ik deed het over Amerika omdat ik het een leuk land vind. Het was super leuk om te doen en 
het was leuk dat ik de klas informatie kon geven hoe leuk Amerika is.  
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Laura: Ik deed het over paarden. Het was super leuk om te doen. En ik was als eerste. Ik deed het als 
eerste, omdat ik dat leuk vond en omdat paarden mijn lievelingsdieren zijn. 
 

Groep 8 
In groep 8 is veel aandacht voor werkstukken en spreekbeurten. Alle kinderen maken twee keer een 
werkstuk en presenteren het aan de klas. Inmiddels is iedereen één keer geweest en zijn we 
begonnen met de tweede ronde. We hebben al ontzettend veel geleerd van elkaar! Er kwamen 
interessante onderwerpen voorbij zoals tornado’s, zeehoudencentrum, dierenambulance, de 
kindertelefoon, D-day en nog veel meer. De kinderen van groep 8 kunnen erg goed presenteren; 
iedere keer zijn we weer onder de indruk. Soms vinden de leerlingen het nog wel een beetje 
spannend, maar inmiddels is er al veel ervaring opgedaan met presenteren en dat is te merken!  
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In maart zijn de volgende leerlingen en leerkrachten jarig:             

            
            
            
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“In de winter maak ik een plan. In het voorjaar kom ik in beweging.” 
 

-Henry Rollins-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 

 

03-03 Daan  Groep 7 

04-03 Sofia  Groep 1/2a 
05-03 Aaron  Groep 3 

 Lauren  Groep 6 
08-03 Hugo  Groep 1/2b 

 Tristan  Groep 1/2b 

09-03 Jogchum  Groep 7 
10-03 Bart  Groep 6 

17-03 Mark  Groep 8 
25-03 Thom Groep 1/2b 

26-03 Daan  Groep 7 

30-03 Marit  Groep 7 
31-03 Suus  Groep 1/2a 


